
Addendum Algemene voorwaarden Lumify 

Indien uw aankoop een Lumify Ultrasound Solution bevat, zijn de voorwaarden als opgenomen in dit 

addendum van toepassing in aanvulling op de offerte en/of overeenkomst en de daarin genoemde 

algemene voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid geldt het bepaalde in dit addendum boven de in 

de offerte genoemde algemene voorwaarden, doch niet boven het bepaalde in de offerte en/of 

overeenkomst. 

 

Definities: 

Lumify App: de Lumify software applicatie die de benodigde software bevat om de Lumify Ultrasound 

Solution te kunnen gebruiken. 

Lumify Transducer: het Lumify apparaat waarmee de klant de echografiebeelden maakt. 

Lumify Ultrasound Solution: de gehele Lumify echografieoplossing, bestaande uit de Lumify Transducer, 

de Lumify App en het – door de klant aangeschafte – goedgekeurde compatibele apparaat. 

Lumify Website: de Philips Lumify website, bereikbaar via weblink, waarop de klant nadere informatie 

over Lumify kan vinden. 

 

1. Het gebruik van de Lumify App is beperkt voor gebruik in combinatie met de Lumify Transducer op 

apparaten die genoemd staan op de lijst van compatibele apparatuur, die gepubliceerd is op de Lumify 

Website. Philips heeft het recht de gepubliceerde lijst van compatibele apparatuur van tijd tot tijd te 

wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.    

2. De Lumify App is beschikbaar via de Google Play Store. Na het downloaden is de Lumify App enkel 

beschikbaar in de demo modus. Deze Lumify App wordt volledig beschikbaar na aanschaf en registratie 

van de Lumify Transducer bij Philips. 

3. Om de Lumify Ultrasound Solution te kunnen gebruiken, dient de klant voor eigen rekening en risico 

compatibele apparatuur aan te schaffen dat genoemd staat op de lijst van compatibele apparatuur, die 

gepubliceerd is op de Lumify Website. De compatibele apparatuur is niet inbegrepen in de aankoop van 

een Lumify Ultrasound Solution. 

4. Philips is niet verantwoordelijk voor onderhoud en reparatiediensten aan de compatibele apparatuur 

en deze is niet inbegrepen in de aankoop van een Lumify Ultrasound Solution. Het is de 

verantwoordelijkheid van de klant om compatibele apparatuur aan te schaffen en die voor eigen 

rekening en risico te onderhouden, (laten) repareren en/of vervangen.  

5. Philips is niet verantwoordelijk voor de beveiliging van de compatibele appatuur. Bij de aanschaf van 

de Lumify Ultrasound Solution is geen anti-virus software en/of beveiligingssoftware voor compatibele 

apparatuur inbegrepen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de compatibele apparatuur te 

voorzien van passende beveiliging en anti-virus software en deze vrij van virussen te houden. Het is de 

verantwoordelijkheid van de klant om firewalls of andere passende beveiliging van data op de 

compatibele apparatuur te installeren en onderhouden.  



6. Voor het gebruik van de Lumify Ultrasound Solution is geen internetverbinding nodig. Deze is wel 

vereist voor het downloaden van de Lumify App en om elke unieke configuratie (bestaande uit een 

compatibele apparaat, (updates van) het besturingssysteem van het compatibele apparaat, de Lumify 

App en de Lumify Transducer) te registreren bij Philips. 

7. Als onderdeel van de Lumify Ultrasound Solution zal Philips periodiek logboekinformatie van het 

systeem verzamelen. Door de aanschaf van de Lumify Ultrasound Solution gaat de klant akkoord met 

deze verzameling. De wijze van verzameling en verwerking is uiteengezet in de Privacy Notice. 

8. Tenzij in de overeenkomst anders is vermeld, verleent Philips een garantie van zestig (60) maanden op 

de Lumify Ultrasound Solution. Deze periode gaat in op het moment van levering van de Lumify 

Ultrasound Solution bij de klant, waarbij als moment van levering geldt het moment dat de klant heeft 

getekend voor ontvangst. Deze garantie geldt enkel voor de geleverde Lumify Transducer en niet voor 

eventuele accessoires. 

9. Tenzij in de offerte of de overeenkomst anders is overeengekomen, is van de garantie als genoemd 

onder 8 uitgezonderd: 

- schade die het gevolg is van misbruik, incorrect gebruik of welke enkel van cosmetische aard is; 

- het onderhouden of vervangen van andere componenten van de Lumify Ultrasound Solution dan 

genoemd in de offerte of de overeenkomst; 

- het leveren van diensten of onderdelen die specifiek in de offerte of de overeenkomst zijn uitgesloten; 

- het leveren van diensten met betrekking tot of dragen van de kosten van enige beschadiging, 

structurele aanpassing van de Lumify Ultrasound Solution of incident als gevolg van het gebruik van 

accessoires met betrekking tot de Lumify Ultrasound Solution; 

- het leveren van onderhoud dat noodzakelijk is als gevolg van: (1) een ontwerp, specificatie of instructie 

van de klant of diens vertegenwoordiger(s), (2) het niet opvolgen van Philips’ instructies en 

aanbevelingen, tenzij dit door Philips of haar onderaannemers gebeurt, (3) het combineren of gebruiken 

van de Lumify Ultrasound Solution met apparatuur die niet op de lijst van compatibele apparatuur is 

genoemd, (4) enige aanpassing of onjuist opbergen, bedienen, gebruiken of onderhouden van de Lumify 

Ultrasound Solution door anderen dan Philips of haar onderaannemers, (5) schade door externe 

oorzaken, van welke aard dan ook, (6) verwaarlozing of misbruik van de Lumify Ultrasound Solution; 

- (de kosten van) materialen, onderdelen, verbruiksmaterialen en/of arbeid die niet zijn of worden 

geleverd door Philips of haar onderaannemers;  

- (de kosten van) vebruiksmaterialen, tenzij deze specifiek zijn opgenomen in de offerte of de 

overeenkomst; 

- (de kosten van) het reviseren van de Lumify Ultrasound Solution; 

- het verstrekken van software updates, back-ups van software of het ontwikkelen van maatwerk code; 

- het uitvoeren van onderhoud ter plaatse van de klant of de Lumify Ultrasound Solution en daarmee in 

afwijking van het bepaalde in 9; 

- het uitvoeren van onderhoud of reparatie aan compatibele apparatuur met de Lumify Ultrasound 

Solution alsmede accessoires voor de Lumify Ultrasound Solution en 

- dekking voor de Lumify Ultrasound Solution die gebruikt wordt buiten Nederland. 

 



10. Het verhaal van de klant ten aanzien van schade aan de Lumify Ultrasound Solution die is gedekt 

onder de garantie (zie daarvoor het bepaalde in 9) is beperkt tot het een (1) maal per twaalf (12) 

maanden repareren dan wel vervangen van de Lumify Transducer. 

11. De garantie die Philips verleent op de Lumify Ultrasound Solution wordt verleend aan de originele 

afnemer van het product en is niet overdraagbaar. Elke verkoop, verhuur of andere overdracht van de 

Lumify Ultrasound Solution aan een ander dan de originele afnemer maakt doet elke garantie op de 

Lumify Ultrasound Solution vervallen. 

12. Ten aanzien van de Lumify Ultrasound Solution is geen gepland periodiek onderhoud noodzakelijk. 

Eventuele correctieve onderhoudswerkzaamheden zullen remote worden uitgevoerd. Door de aanschaf 

van de Lumify Ultrasound Solution geeft de klant Philips akkoord voor het op afstand verkrijgen van 

toegang tot de Lumify Ultrasound Solution voor het uitvoeren van genoemd onderhoud.  

13. Installatie van de Lumify Ultrasound Solution en de Lumify App is de verantwoordelijkheid van de 

klant en is niet inbegrepen in de aanschaf van de Lumify Ultrasound Solution. Systeemupdates en -

upgrades voor de Lumify Ultrasound Solution zijn enkel beschikbaar in de vorm van software updates die 

kunnen worden gedownload via de Lumify App. Tenzij in de overeenkomst anders is overeengekomen, 

zijn upgrades van de Lumify Ultrasound Solution geen onderdeel van de aanschaf.  

 

 

 

 


