ALGEMENE VOORWAARDEN PROEFPROJECT
SOFALERT BVBA DETECTIN TRAFFIC
1.Doelstelling/missie
1.1 Detectin Traffic wil zachte weggebruikers (in eerste instantie fietsers) veiliger laten
deelnemen in een steeds complexere mobiliteitsomgeving en heeft als missie:
•
•
•
•

Low-cost technologie toepassen om fietsers zichtbaarder (te) maken voor (de)
vrachtwagens en auto’s.
Fietsers informeren als ze in gevaarlijke situaties komen.
Low-cost technologie integreren op de fiets zodat de fietser een volwaardig deel wordt
van ‘smart mobility’ in de nabije toekomst.
Veiligheidsmiddelen ontwikkelen die voor de fietser een toegevoegde waarde hebben.

1.2 Het georganiseerd proefproject, heeft tot doel en strekt ertoe honderd geselecteerde
fietsers gedurende een termijn van één maand uit te rusten met een basisunit/prototype,
gekend onder de benaming SofAlert, terwijl ze deze gebruiken in hun dagelijkse
verplaatsingen in het verkeer, met hoofdzakelijk automatische registratie van de interacties
teneinde de hotspots van risicoplaatsen in kaart te brengen.
1.3 De deelnemer erkent door Detectin Traffic van in kennis te zijn gesteld dat het getest
toestel een “waarschuwingssysteem” en geen “veiligheidssysteem” betreft en ten allen
tijden de eerbiediging en naleving door de gebruiker van de geldende verkeersregels en reglementen, inzonderheid elementaire veiligheids- en voorzichtigheidsregels vereist.
2.Intellectuele eigendom
Detectin Traffic behoudt alle Intellectuele-eigendomsrechten die zijn gevestigd op het
toestel/waarschuwingssysteem SofAlert. De deelnemer verkrijgt op geen enkel moment
rechten, eigendom of enig belang in deze Intellectuele-eigendomsrechten op grond van enig
gebruik door de deelnemer van het toestel gedurende de proefperiode.
3. Persoonlijk gebruik door de deelnemer
Het gebruik van het toestel SofAlert blijft gedurende de volledige duur van het proefproject
strikt begrensd tot de deelnemer. Het is de deelnemer strikt verboden het toestel en hieraan
gekoppeld waarschuwingssysteem te laten gebruiken door derden.
4. Persoonlijk gebruik door de deelnemer
4.1 Deelname aan het proefproject geschiedt geheel op risico van de deelnemer.
4.2 De deelnemer verricht uitdrukkelijk en onherroepelijk afstand van ieder verhaal en/of
aansprakelijkheid in hoofde van BVBA DETECTIN TRAFFIC en haar personeelsleden,
vertegenwoordigers, aangestelden, zaakvoerders en/of aandeelhouders, voor iedere schade,
inzonderheid gebeurlijke gevolgschade, rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeiende uit een
aanrijdingen/of ongeval, dan wel ieder schadegeval in het algemeen, in hoofde van zowel de
deelnemer zelf, diens wettelijke vertegenwoordigers, erfgerechtigden, dan wel geleden in
hoofde van iedere derde, inzonderheid hun respectievelijke verzekeraars, zelfs voor zover de
aanrijding, ongeval of schadegeval zijn oorsprong vindt in het niet en/of het niet-correct
functioneren van het getest waarschuwingssysteem, enig technische stoornis en/of defect
ter hoogte van het toestel en/of waarschuwingssysteem zelf in zijn algemeenheid, dan wel

enig gebrek, inzonderheid gebeurlijke verborgen gebreken, van welke aard of oorsprong ook
ter hoogte van getest toestel en het waarschuwingssysteem in zijn algemeenheid.
5. Gebruik van het ter beschikking gesteld toestel
5.1 De deelnemer bezit gedurende de volledige duur van het proefproject een gebruiksrecht
van het door DETECTIN TRAFFIC ter beschikking gesteld toestel SofAlert.
5.2 De deelnemer verbindt er zich toe het ter beschikking gesteld toestel SofAlert gedurende
de volledige duurtijd van het proefproject als een goed huisvader te gebruiken.
5.3 Behoudens bewijs van “opzet” is de deelnemer niet verantwoordelijk voor de materiële
schade veroorzaakt ter hoogte van het ter beschikking gesteld toestel en/of schade door
verlies of diefstal.
5.4 De plaatsing van het toestel SofAlert op de fiets van de deelnemer zal plaatsvinden door
DETECTIN TRAFFIC en/of een door haar aangestelde derde, op haar exclusieve kosten,
zonder enige tussenkomst in hoofde van de deelnemer.
5.5 De deelnemer verbindt er zich toe gedurende de volledige duur van het proefproject,
diens volledige medewerking te verlenen ten aanzien van DETECTIN TRAFFIC noodzakelijk
of nuttig ter beoordeling van het gebruik, resultaten en gebeurlijke technische
onvolkomenheden van het ter beschikking gesteld toestel SofAlert en de door DETECTIN
TRAFFIC ter zake verstrekte richtlijnen en instructies op te volgen.
5.6 De deelnemer verbindt er zich toe het ter beschikking gesteld toestel op het
overeengekomen tijdstip terug te bezorgen aan DETECTIN TRAFFIC.

