
SPECIFIEKE SERVICEVOORWAARDEN VOOR 
INTERACT RECREATIONAL SPORTS 

("SPECIFIEKE VOORWAARDEN") 

Klant en Signify zijn partij bij de Servicevoorwaarden ("Voorwaarden") op grond waarvan Signify bepaalde Software Diensten aan 
Klant zal leveren in relatie tot Signify's Interact Recreatiesport Systeem (in deze Specifieke Voorwaarden: "het Systeem"). Deze 
Specifieke Voorwaarden bevatten de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op de Interact Recreatiesport Software 
Diensten en vormen een integraal onderdeel van de Voorwaarden. Alle met een hoofdletter geschreven termen die hierin 
worden gebruikt, maar niet zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die in de Voorwaarden aan deze termen wordt 
toegekend. 

Samenvatting Software Service Documentatie. Voor nadere informatie (inclusief downloads) wordt verwezen naar de 
volgende links: 

• https://www.interact-lighting.com/global/what-is-possible/interact-sports 
• https://www.lighting.philips.com/main/prof/outdoor-luminaires/sports-and-areafloodlighting/area-and- 

recreatieve-verlichting/optivision-led-gen3 
• https://www.portal.lighting.philips.com/cas/login?service=https://www.partnerportal.philips.com/dashboard/

product%20portfolio.html 

Systeemvereiste. De Softwaredienst vereist de correcte installatie en inbedrijfstelling van het Systeem in overeenstemming 
met de Servicevoorwaarden Documenten. 

Klant Gebruikers Profielen. Voor de Interact Recreatie Sport Software Diensten, heeft Signify 3 verschillende 
gebruikersprofielen van Klanten gedefinieerd: 

• "Installateur": het installatiebedrijf en zijn personeel dat het Systeem installeert. De Installateur kan de toegang tot het
Systeem definiëren en beheren en bepaalde toegangs- en gebruikersrechten tot de EindgebruikersApplicatie
toekennen aan Geautoriseerde Gebruikers van Eindgebruikers. 

• "Service Provider": een service provider die wordt ingehuurd om het Systeem in de sportaccommodatie te beheren
voor één of meerdere Eindgebruikers. Service Provider kan de toegang tot het Systeem definiëren en beheren en
bepaalde toegangs- en gebruikersrechten tot de EndUserApplication toekennen aan Geautoriseerde Gebruikers
van Eindgebruikers, zoals opgedragen door Eindgebruikers. 

• "Eindgebruiker": de eindgebruiker van het Systeem in de sportaccommodatie - doorgaans sportverenigingen.
Eindgebruikers instrueren de Installateurs en/of Dienstverleners om Geautoriseerde Gebruikers van Eindgebruikers
toegang te verlenen tot de EindgebruikerApplicatie. 

EndUserApplicatie. Klanten die Eindgebruiker zijn van het Systeem kunnen als onderdeel van de Softwarediensten ervoor 
kiezen om bij Signify een Abonnement op de EindgebruikerApplicatie af te nemen waarmee Eindgebruikers en hun 
Geautoriseerde Gebruikers de lichtniveaus en instellingen van het Systeem op specifieke delen (bijvoorbeeld velden) van 
de sportaccommodatie kunnen controleren en aanpassen, en het energieverbruik kunnen monitoren. In aanvulling op de 
Voorwaarden zijn de volgende voorwaarden van toepassing op Klanten die Eindgebruikers zijn: 

• Klant erkent dat meerdere groepen eindgebruikers van Klant gebruik kunnen maken van het Systeem (bijvoorbeeld 
verschillende sportclubs die een bepaalde sportaccommodatie delen). Klant/eindgebruiker zal zijn Bevoegde
Gebruikers geen wijzigingen laten aanbrengen in instellingen, toegangsniveaus voor andere klanten en gebruikers van het 
(gedeelde) Systeem, en zal dat ook niet toestaan.

Installer UI App. Klanten die Installateur of Service Provider zijn van het Systeem kunnen, als onderdeel van de Software 
Diensten, ervoor kiezen om van Signify een Abonnement op de Installer UI App af te nemen dat ondersteuning biedt bij de 
installatie, ingebruikname en het instellen van configuraties van het Systeem, inclusief toegang tot en gebruikersbeheer 
van het Systeem en van de EindgebruikersApplicatie die door Eindgebruikers wordt gebruikt. In aanvulling op de 
Voorwaarden zijn de volgende voorwaarden van toepassing op Klanten die Installateur zijn: 

• Installateur zal de Installer UI App alleen gebruiken nadat hij alle noodzakelijke schriftelijke toestemmingen,
autorisaties en permissies heeft verkregen, inclusief van Eindgebruikers (zoals hierin gedefinieerd) en de eigenaar
van het Systeem en/of de sportfaciliteit, indien van toepassing. 

• De Installateur is als enige verantwoordelijk voor het beheer van het proces van het verlenen van toegang tot de
Installer UI App en de EindgebruikerApplicatie, inclusief het gebruik van geldige e-mailadressen en het voorkomen
dat gebruikers worden gespamd. 

• De Installateur is als enige verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder de Installer UI App en zijn
Account. De Klant is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor elk gebruik van zijn Accounts en elk
verzuim van Geautoriseerde Gebruikers om te voldoen aan de bepalingen van de Servicevoorwaarden Documenten 
alsof dit verzuim het handelen of nalaten van de Installateur was. 

• De Installateur zal de toegangsniveaus voor Geautoriseerde Gebruikers correct instellen zoals geïnstrueerd door 
Eindgebruikers. De Installateur zal geen wijzigingen aanbrengen in de toegangsniveaus van een Eindgebruiker of
een Service Provider via de Portal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming en overeenstemming met de
Sportaccommodatie of de Service Provider organisatie. 

Erkenning. Wanneer de Klant Software Diensten van Signify heeft gekocht als Eindgebruiker van het Systeem en een 
Installateur of Dienstverlener heeft ingeschakeld voor de installatie en/of inbedrijfstelling van het Systeem, en deze Installateur 

http://www.lighting.philips.com/main/prof/outdoor-luminaires/sports-and-areafloodlighting/area-and-
http://www.partnerportal.philips.com/dashboard/


een Abonnement voor de Installer UI App heeft gekocht, erkent de Klant dat de Installer UI App de Installateur bepaalde 
administratieve, toegangs- en/of gebruikersbeheerrechten verleent met betrekking tot het Systeem en de 
EindgebruikerApplicatie. De Klant verleent Signify hierbij toestemming om deze Installateur of Dienstverleners toegang te 
verlenen tot het Systeem en Data en/of Klantinformatie zoals vereist voor de normale uitvoering van de Installer UI App. 
Klant is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de Installer UI App en de EindgebruikerApplicatie en de gevolgen 
van het gebruik daarvan voor de uitvoering van het Systeem en de Software Diensten die hieronder worden geleverd. 
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