GEBRUIKSVOORWAARDEN
Dank voor je interesse in Innr. Deze website (www.innrlighting.com) en de aan haar
gerelateerde
websites
(zoals
bijvoorbeeld
www.innr.nl,
www.innr.com,
www.innrlighting.de etcetera) (hierna te noemen “Web Site”) worden aangeboden door
Innr Lighting B.V. uit Hilversum, Nederland (“Innr”).
Aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden

Door gebruik te maken van deze Web Site, door het aanmaken van een gebruikers
account, door het gebruik van de LightAdvisor tool (hierna te noemen de “LA”), het
downloaden of gebruik van de Innr LightController (hierna te noemen de “App”) en/of het
gebruik van inhoud of software welke op de Web Site of ergens anders wordt
aangeboden, geef je expliciet aan akkoord te gaan en je te binden aan deze
Gebruiksvoorwaarden en de Innr Privacy Policy (welke hierin wordt geïncorporeerd) en
alle
voorwaarden
welke
hierin
worden
aangehaald
of
opgenomen
(“Gebruiksvoorwaarden”). Als je NIET akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden,
moet je deze Web Site en haar inhoud en de hierop aangeboden software (de “Inhoud”)
NIET gebruiken; ook niet de LA en de App. Deze Gebruiksvoorwaarden en de Innr
Privacy Policy blijven van kracht zolang het gebruik van deze Web Site of haar Inhoud,
de LA en/of de App voortduurt of tot beëindiging conform deze Gebruiksvoorwaarden.
Additionele of afwijkende gebruiksvoorwaarden of specifieke voorwaarden kunnen
aanvullend gelden voor specifieke inhoud, producten, materialen, diensten of informatie
die op deze Web Site wordt aangeboden of gepubliceerd, of voor specifieke inhoud, of
materialen of informatie die door jou worden ge-upload of gepubliceerd op de Web Site
(“Gebruikers Inhoud”) of voor transacties welke door jou worden aangegaan middels
deze Web Site. Daar waar dat expliciet kenbaar is gemaakt, worden deze
Gebruiksvoorwaarden vervangen door de aanvullende of afwijkende voorwaarden. Deze
Gebruiksvoorwaarden gelden niet voor de aankoop van producten via de Web Site.
Aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden betekent meteen ook aanvaarding van
automatische software updates van de Inhoud, LA, App en alle diensten en producten
die aangeboden worden via deze middelen.
Eenzijdige aanpassingen in deze Gebruiksvoorwaarden of de Inhoud van de Web Site

Deze Gebruiksvoorwaarden mogen door Innr worden aangepast op elk gewenst
moment. Zulke wijzigingen zullen gelden vanaf het moment dat ze op de Web Site
gepubliceerd zijn. Check deze Web Site regelmatig om zeker te weten dat je alle
geldende Gebruiksvoorwaarden voor de Web Site, de Inhoud, de LA en de App hebt
gelezen.
Innr behoudt zich het recht voor om wijzigingen of updates aan te brengen in de Inhoud,
LA of App of de Web Site of zelfs (delen van) de LA, App, Inhoud of de Web Site niet
langer beschikbaar te stellen zonder voorafgaande waarschuwing. Innr behoudt zich het
recht voor om een bezoeker van de Web Site te weigeren, toegang te beperken of te
beëindigen met onmiddellijke ingang zonder voorafgaande waarschuwing naar eigen
goeddunken.
Voorgenomen gebruik

De Inhoud en de LA en App zijn bedoeld om gebruikt te worden in niet-kritische
processen voor informatievoorziening en besturing zonder tijdsfactor. Alhoewel wij staan

voor een hoogwaardige en betrouwbare service, kunnen wij niet instaan voor een 100%
beschikbaarheid of betrouwbaarheid ervan. Diensten die worden aangeboden in de
Inhoud, LA of App zijn onderhevig aan sporadische onderbrekingen en falen voor
redenen buiten de macht van Innr, inclusief wi-fi storingen, service provider storingen of
onderhoud, mobiele service en telecomoperators, onder andere. Hierbij erken je deze
beperkingen en stem je er mee in dat Innr niet verantwoordelijk is voor schade en/of
kosten welke ontstaan als gevolg van een falen of vertraging van de Inhoud, LA of App
in hun status weergave of geautomatiseerde berichtgeving.
Systeem benodigdheden

De Inhoud, LA en App zijn niet (volledig) toegankelijk zonder (i) een werkend wi-fi
netwerk dat gepositioneerd is om betrouwbaar te communiceren met de Producten,
inclusief de bridge; (ii) een gebruikersregistratie met account; (iii) mobiele apparaten
zoals een ondersteunde smart phone of tablet (voor sommige functionaliteit vereist); (iv)
altijd beschikbare breedband internet toegang voor de initiële set-up van het systeem (
inclusief de bridge) en afstandstoegang (remote access) daarna; en (v) andere systeem
elementen welke mogelijk door Innr kunnen worden gespecificeerd. Het is jouw
verantwoordelijkheid om te zorgen dat alle benodigde systeem elementen beschikbaar
zijn en dat ze bruikbaar zijn voor dit doel en behoorlijk geconfigureerd. Je erkent dat de
diensten misschien niet werken zoals omschreven als niet aan deze vereisten is
voldaan.
Beperking van aansprakelijkheid

Alhoewel alle zorgvuldigheid is betracht om de juistheid van de gegevens en informatie
op de Web Site te verzekeren, kan Innr daarvoor geen verantwoordelijkheid nemen. Alle
Inhoud, alsmede de App en LA en Gebruikers Inhoud wordt aangeboden zoals het is en
wanneer beschikbaar. Innr wijst hierbij alle garanties en vrijwaringen, hoe dan ook en
waarop dan ook gebaseerd, direct of indirect, en inclusief de garanties van
wederverkoopbaarheid, toepasselijkheid voor bepaald gebruik, niet-inbreukmakendheid
of bruikbaarheid van de Web Site, haar Inhoud, de App, de LA of de Gebruikers Inhoud
uitdrukkelijk van de hand. Innr garandeert niet en doet ook geen toezeggingen met
betrekking tot de veiligheid van deze Web Site noch dat de Web Site of de Inhoud, LA of
App of de servers welke deze Web Site of Inhoud, LA of App beschikbaar maken,
beschikbaar zijn en zullen blijven zonder onderbrekingen en zonder fouten, of dat
elektronische communicatie welke door Innr wordt uitgestuurd vrij is van virussen of
andere schadelijke elementen.
Als een geregistreerd gebruiker kan je Gebruikers Inhoud creëren. Je kan besluiten om
foto’s of materialen publiekelijk te delen. Als je foto’s en informatie of materialen publiek
deelt, moet je geen verwachtingen over geheimhouding van dat materiaal te hebben.
Materiaal dat gedownload wordt of anderszins verkregen wordt door het gebruik van
deze Web Site, de Inhoud, LA of de App is voor eigen rekening en risico. Je bent
volledig verantwoordelijk voor schade aan je computer systeem of voor verlies van data
als gevolg van het downloaden van materialen.
Innr is in geen enkel geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade, gevolgschade,
strafschade, bijzondere of incidentele schade (inclusief bijvoorbeeld verlies van zaken,
contracten, omzet, data of informatie of zaak onderbreking) als gevolg van of in relatie
met het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van deze Web Site, de Inhoud, LA of
App of de Gebruikers Inhoud, zelfs indien Innr gewaarschuwd is voor de mogelijkheid
van dergelijke schade. Iedere claim tegen Innr met betrekking tot of als gevolg van deze

Web Site, Inhoud, LA of App dient ingediend en aan Innr kenbaar te zijn gemaakt
binnen een (1) jaar nadat de reden voor de claim ontstond.
Privacy Policy

De persoonsgegevens welke via of middels deze Web Site worden verzameld of
geregistreerd zullen uitsluitend gebruikt worden conform de Innr Privacy Policy:
http://www.innrlighting.com/terms.
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de Privacy Policy.
Inhoud van derden

Deze Web Site kan links bieden naar andere websites of inhoud bevatten afkomstig van
andere websites welke niet onder de controle van Innr vallen. Innr is niet aansprakelijk
of verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites, en biedt deze uitsluitend aan
voor het gemak van de gebruiker van deze Web Site, de App of de LA. De opname van
links naar andere websites houdt niet in dat Innr haar goedkeuring verleent aan de
inhoud van dergelijke websites. Innr is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de
inhoud van enige website van een derde (inclusief de online verkooppunten van apps)
welke gelinked zijn aan de Web Site, de LA of de App middels een hyperlink, of deze
hyperlink nu wordt aangeboden door de Web Site, LA, App of een derde conform deze
Gebruiksvoorwaarden. Een link op onze Web Site, LA of App naar een andere website
is geen goedkeuring van dergelijke website en geen enkel oordeel of garantie is
gegeven met betrekking tot de juistheid, tijdigheid en bruikbaarheid van de inhoud van
welke website dan ook waarnaar de Inhoud, LA of de App zou linken.
Intellectuele Eigendomsrechten

Auteursrecht en alle andere intellectuele of morele eigendomsrechten in de Inhoud, de
LA, en de App (inclusief de software, audio, video, teksten en foto’s) berust bij Innr
Lighting B.V. en haar licentiegevers. Alle rechten op de Inhoud, LA en App welke hierin
niet expliciet worden verleend worden door Innr voorbehouden. Behoudens hierin
anders bepaald, mag de Inhoud van deze Web Site, de LA en de App uitsluitend
ongewijzigd voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden worden gereproduceerd.
Elk ander gebruik van de Inhoud, LA of App inclusief (en niet limitatief) de distributie,
reproductie, wijziging, vertoning of uitzending zonder voorafgaande uitdrukkelijke
toestemming van Innr is uitdrukkelijk verboden. Alle auteursrechtelijke en andere
meldingen zullen op alle kopieën strikt bewaard blijven.
Gebruikers Inhoud wordt behandeld als niet-confidentieel en niet-gepatenteerd en wordt
onmiddellijk eigendom van Innr. Innr kan dergelijke Gebruikers Inhoud gebruiken zoals
het wil, waar ook ter wereld, zonder verplichting tot compensatie, en vrij van alle rechten
in of op dergelijke Gebruikers Inhoud.
Alle software welke wordt aangeboden voor downloaden door of via deze Web Site, de
App of de LA of de Inhoud is gelicentieerd onder de voorwaarden van het toepasselijke
licentiecontract. Behalve voor zover in de toepasselijke licentieovereenkomst anders is
overeengekomen is de software uitsluitend bedoeld voor gebruik door eindgebruikers en
iedere verdere kopie, reproductie of herverdeling wordt uitdrukkelijk verboden.
Garanties, indien die worden geboden ten opzichte van deze software strekken
uitsluitend zo ver als uiteengezet in de toepasselijke licentievoorwaarden. Innr ontkent
hierbij uitdrukkelijk alle verdergaande garanties, hoe dan ook genaamd, uitdrukkelijk of
geïmpliceerd, met betrekking tot de software.

Licentie op Inhoud

Onder deze Gebruiksvoorwaarden verleent Innr je een niet-overdraagbare, nietexclusieve licentie (zonder het recht te sub-licentieren) op toegang tot de Inhoud, LA en
App en gebruik van de Inhoud, LA en App door (i) de App te gebruiken om de producten
welke op jouw eigendom zijn geïnstalleerd te controleren en monitoren, en (ii) om de
App te installeren en gebruiken op een handheld apparaat, zoals een smart phone of
tablet.
Innr kan zo nu en dan patches, bug fixes, updates, upgrades of andere wijzigingen
ontwikkelen om de werking van software te verbeteren welke via de Web Site in de
Inhoud, LA of App of anderszins beschikbaar wordt gesteld.
De rechten welke hierin worden toegekend zijn onderhevig aan de volgende
beperkingen: (i) jij zal de Inhoud, LA of App niet licentieren, verkopen, verhuren, leasen,
overdragen, overschrijven, distribueren, of anderszins commercieel uitbaten; (ii) jij zal op
(delen van) de Inhoud, LA of App geen wijzigingen doen, er geen nieuwe afgeleide
werken maken, het niet demonteren, achteruit compileren of reverse engineeren; (iii) jij
zal de Inhoud, LA of App niet gebruiken om een vergelijkbaar zelfde of concurrerende
diensten mee aan te bieden; (iv) behoudens voor zover hierin anders overeengekomen
zal geen enkel deel van de Inhoud, LA of App worden gekopieerd, gereproduceerd,
gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, gedownload, gepost of uitgezonden worden in
welke vorm en op welke manier dan ook; en (v) je stemt er mee in geen software of
computer virus of wormen te uploaden, uit te zenden, of te distribueren welke bedoeld
zijn om computers, handheld mobiele apparatuur, data, de producten, de software, de
Inhoud, LA of App of enig ander systeem of apparaat of eigendom of een communicatie
netwerk schade toe te brengen of te wijzigen; (vi) je stemt ermee in dat je de servers
van de Web Site en Inhoud, LA en App niet zal storen of toegang zal forceren tot de
servers of netwerken welk daarmee gemoeid zijn noch de regels, beleidslijnen of
procedures van dergelijke netwerken zal verstoren (vii) je stemt ermee in geen toegang
te verkrijgen of te proberen te verkrijgen tot de Inhoud, LA of App anders dan door de
interface die door Innr wordt aangeboden; en (viii) je stemt ermee in geen
eigendomstekens te zullen verwijderen, onleesbaar te maken, of te wijzigen (inclusief
merk en auteursrecht tekens) welke in of op de Inhoud, LA of App zijn geplaatst. Elke
toekomstige update, nieuwe release, of andere wijziging of toevoeging tot de
functionaliteit van de Inhoud, LA of App zal onder deze Gebruiksvoorwaarden vallen.
Gebruikers Inhoud

Je zal redelijke inspanning leveren om voordat je materialen post of instuurt voor
gebruik als Gebruikers Inhoud te scannen en enig virus of anderszins aantastend of
schade toebrengende elementen te verwijderen uit de materialen. Je zal geen
kettingbrieven, piramide spelen, onderzoeken en sollicitaties posten, geen valsheid in
geschrifte plegen of een andere identiteit aannemen of andere data gebruiken om je te
vermommen of de achtergrond van enige Gebruikers Inhoud te verhullen. Je zal onze
Web Site, Inhoud, LA of App en de daartoe behorende servers en netwerken niet
ontwrichten, noch enige actie ondernemen welke een disproportioneel grote lading op
onze infrastructuur legt.
Je garandeert en staat ervoor in dat de Gebruikers Inhoud welke je post geen inbreuk
maakt op enig eigendomsrecht van derden waaronder onder meer auteursrecht,
merkrecht of octrooi, of enige geheimhoudingsverplichting. Je garandeert en staat er
voor in dat je ideeën, bijdragen en discussies of enige Gebruikers Inhoud welke je

inzendt welke niet onderhevig is aan intellectuele eigendomsbescherming en vrij
gebruikt mag worden zonder enige compensatie.
Je verstrekt hierbij een wereldwijde, onomkeerbare, royalty-vrije, niet-exclusieve sublicentieerbare en overdraagbare licentie om de Gebruikers Inhoud te gebruiken,
reproduceren, afgeleide werken te maken, distribueren, publiek uit te voeren, publiek
tentoon te stellen, commercieel te exploiteren, uit te zenden, en te publiceren op de
Web Site, of in of op andere marketingmaterialen in alle media.
Je bent zelf verantwoordelijk voor eigen Gebruikers Inhoud en de consequenties van het
posten, indienen en publiceren. Innr is bevoegd maar niet verplicht jouw Gebruikers
Inhoud te overzien en monitoren voordat het wordt gepubliceerd, maar je erkent dat het
onmogelijk is voor Innr om alle Gebruikers Inhoud vooraf te bekijken of monitoren. Innr
zal op geen enkele manier aansprakelijk zijn voor de nauwkeurigheid, compleetheid,
kwaliteit of juistheid van Gebruikers Inhoud die door derden wordt gepost.
Innr keurt de Gebruikers Inhoud noch enige mening, aanbeveling of advies daarin goed
en Innr verwerpt hierbij expliciet alle aansprakelijkheid in verband met de Gebruikers
Inhoud. Innr behoudt zich het recht voor de Gebruikers Inhoud te verwijderen of aan te
passen voor welke reden dan ook wanneer dan ook zonder voorafgaande
waarschuwing of toestemming.
Open Source

Bepaalde delen van de zelfstandige software van derden zou onderdeel kunnen
uitmaken van de LA, de App en/of andere delen van de Inhoud, welke software
onderhevig is aan de GNU General Public License (“GPL”) of andere open source
licenties (“Open Source Software”). De Open Source Software is gelicentieerd onder de
daarbij behorende licentieovereenkomst. Niets in deze Gebruikersvoorwaarden is
bedoeld om je rechten te beperken onder degelijke licentie, noch om je rechten te
verschaffen welke voorgaan op enige eindgebruikers licentie voor dergelijke Open
Source Software. Niets in deze Gebruikersvoorwaarden zal jouw rechten om de Open
Source Software onder de GPL te reproduceren, aanpassen en distribueren aantasten.
Vrijwaring

Je vrijwaart Innr, haar partners, leveranciers en elk van hun vertegenwoordigers,
agenten, rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden voor elke schade, aansprakelijkheid,
kosten en uitgaven (inclusief redelijke juridische kosten en proceskosten) welke
voortvloeien uit het posten, de inhoud of the transmissie van elke boodschap, data,
materialen of Gebruikers Inhoud op de Web Site, de LA of in de App, of voor enige
schending van deze Gebruikersvoorwaarden.
Stillegging van de Diensten

Innr behoudt zich het recht voor om de Web Site, de Inhoud, de LA, de App of enig
gedeelte daarvan voor welke reden dan ook wanneer dan ook zonder voorafgaande
waarschuwing of goedkeuring stil te leggen. Innr draagt geen verantwoordelijkheid of
aansprakelijkheid voor het niet-opslaan of voor verwijdering van Gebruikers Inhoud
welke aan de Web Site, Inhoud, LA of App werden gezonden of beschikbaar gesteld.
Beschikbaarheid

De Web Site of Inhoud, LA of App kan refereren aan specifieke Innr producten of
diensten welke misschien niet beschikbaar zijn in jouw thuisland. Dergelijke verwijzing
impliceer noch garandeert dat dergelijk product of dienst op enig moment beschikbaar
zal zijn in enig land.

Toepasselijk Recht

Deze Gebruikersvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Je gaat akkoord
met de niet-exclusieve jurisdictie van de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland,
voor enig geschil, enige claim of rechtsgrond welke ontstaat uit, als gevolg van of in
verband met deze Gebruiksvoorwaarden of de Inhoud, LA of App of gebruik daarvan,
inclusief enig geschil over het bestaan of de geldigheid van deze Gebruiksvoorwaarden,
voor zover je er zelf mee instemt dat jij enige claim, geschil of andere rechtsgrond
exclusief zult voorleggen aan de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland.
Als je een klacht wil indienen, kun je contact met ons opnemen via: service@innr.com.
Innr Lighting B.V.
Heuvellaan 50
1217 JN Hilversum
Nederland
Telefoon: +31 35 744 0388
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