GEBRUIKSVOORWAARDEN AROUND APP + AROUND VIEW
1. Definities
1.1. “Around Media”: de naamloze vennootschap “AROUND MEDIA”,

met zetel te 8500 Kortrijk, Doorniksestraat 63 U, BTW
BE0598.916.701, RPR Gent afdeling Kortrijk.
1.2. “Around Box”: pakket aangeboden door AROUND MEDIA,
bestaande uit een 3D-camera met statief en hoesje en een tablet met
daarop geïnstalleerd de Around App.
1.3. “Around App”: de applicatie, ontwikkeld door en eigendom van
AROUND MEDIA, waarmee 360°-foto’s via de portal eenvoudig
bewerkt en verwerkt kunnen worden in een virtuele 360°-tour en die
gekoppeld is aan Around View.
1.4. “Around View”: het online platform waar de projecten via Around
App (in de cloud) opgeslagen en gepubliceerd kunnen worden en die
geïntegreerd kan worden in een andere website.
1.5. “overeenkomst”: de overeenkomst tussen AROUND MEDIA en de
klant met betrekking tot het afsluiten van een abonnement voor
gebruik van Around App en Around View, als volgt tot stand gekomen:
a) Offline totstandkoming: (i) door ondertekening van een
schriftelijke overeenkomst door zowel AROUND MEDIA als de klant;
(ii) vanaf het versturen van een orderbevestiging aan de klant; (iii)
door ondertekening door de klant van een bestelbon/offerte,
opgemaakt door AROUND MEDIA; (iv) zodra AROUND MEDIA Around
App en Around View activeert voor de klant (het volgende bij gebreke
van het voorgaande).
b) Online totstandkoming: Bij ontvangst van de bevestigingsmail van
AROUND MEDIA (ook wanneer deze door de klant wordt ontvangen
in het “spam”-postvak van diens e-mailaccount). Het plaatsen van
een online bestelling doet nog geen overeenkomst ontstaan.
1.6. “klant”: de klant van AROUND MEDIA, die een overeenkomst
heeft gesloten met AROUND MEDIA met betrekking tot het verkrijgen
van een tijdelijk gebruiksrecht op Around App en Around View.
1.7. “gebruiker”: elke gebruiker van Around App en Around View die
in het bezit is van een geldige en persoonlijke gebruikersaccount.
2. Toepassing gebruiksvoorwaarden
2.1. Onderhavige gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de

toegang tot en het gebruik van Around App en Around View,
aangeboden door AROUND MEDIA, en dit zowel door de klant die de
overeenkomst heeft gesloten met AROUND MEDIA, als door de
onderscheiden gebruikers zoals aangewezen door de klant.
2.2. Deze voorwaarden vullen de algemene voorwaarden van
AROUND MEDIA aan. In geval van inconsistentie of tegenstrijdigheid,
hebben deze gebruiksvoorwaarden voorrang op de algemene
voorwaarden van AROUND MEDIA, behoudens uitdrukkelijk
andersluidend beding.
2.3. Het sluiten van de overeenkomst tussen AROUND MEDIA en de
klant impliceert dat de klant deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt en
respecteert.
Door de elektronische registratie en ieder gebruik van Around App en
Around View, erkent de gebruiker kennis te hebben genomen van
deze gebruiksvoorwaarden en ze te aanvaarden. In ieder geval zal
AROUND MEDIA de gebruiker de mogelijkheid bieden om bij
registratie kennis te nemen van de voorwaarden.
2.4. Deze gebruiksvoorwaarden hebben steeds voorrang op
eventuele voorwaarden van de klant en/of de gebruiker, zelfs indien
deze bepalen dat zij als enige gelden.
2.5. De Nederlandstalige versie van deze gebruiksvoorwaarden is de
enige authentieke.
2.6. De eventuele nietigheid van één of meer clausules uit deze
gebruiksvoorwaarden doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van
alle andere clausules. In geval van nietigheid van één van de
bepalingen zullen AROUND MEDIA en de klant / de gebruiker
onderhandelen om het nietige beding te vervangen door een
equivalente bepaling. Komen de partijen niet tot een akkoord, dan
kan de bevoegde rechter de nietige bepaling matigen tot wat
(wettelijk) is toegelaten.
2.7. Iedere afwijking van deze gebruiksvoorwaarden moet het
voorwerp uitmaken van een afzonderlijke overeenkomst, die slechts
voor dat bepaald geval geldt.
2.8. AROUND MEDIA behoudt zich het recht voor deze
gebruiksvoorwaarden op ieder moment te wijzigen.
2.9. Het (herhaaldelijk) niet-toepassen door AROUND MEDIA van enig
recht, kan slechts worden beschouwd als het dulden van een
bepaalde toestand en leidt niet tot rechtsverwerking / afstand van
recht.
3. Abonnement
3.1. Door middel van de 3D-camera uit de Around Box is de gebruiker

in staat 360°-foto’s te maken.
Deze 360°-foto’s kunnen vervolgens op de tablet uit de Around Box
bewerkt worden aan de hand van Around App, om de foto’s
vervolgens zeer eenvoudig, gebruiksvriendelijk en snel te verwerkten
in een virtuele 360°-tour.
Deze 360°-tours worden opgeslagen op het online platform Around
View (in de cloud).

De opgeslagen projecten kunnen vervolgens gepubliceerd worden
door middel van een rechtstreekse link naar Around View.
3.2. Het onderschrijven van een abonnement geeft de klant en de
geregistreerde gebruikers een persoonlijk, tijdelijk, niet-exclusief en
niet-overdraagbaar gebruiksrecht om gebruik te maken van Around
App en Around View, aangeboden door AROUND MEDIA. Tijdens de
looptijd van het abonnement zijn ook eventuele upgrades en updates
van de software inbegrepen.
De klant klant heeft uitsluitend gedurende de looptijd van het
abonnement een gebruiksrecht op de gemaakte 360°-foto’s en 360°tours en dit enkel via Around App en Around View.
3.3. De gekozen formule, zoals bepaald in de overeenkomst tussen
AROUND MEDIA en de klant, bepaalt hoeveel projecten maximaal
tegelijk opgeslagen en gepubliceerd kunnen worden.
De klant heeft de mogelijkheid voortdurend projecten te verwijderen,
nieuwe projecten op te slaan en andere projecten te publiceren, ten
belope van de maximumcapaciteit zoals eigen aan de gekozen
abonnementsformule.
3.4. Tijdens de looptijd van een abonnement kan de klant niet
overschakelen naar een formule met minder opslag- en
publicatiecapaciteit.
Wel mogelijk is om (per maand) de opslag- en publicatiecapaciteit op
te trekken en te switchen naar een groter abonnement, mits betaling
van de aangepaste prijs.
3.5. De klant kan een (onbeperkt) aantal gebruikers aanwijzen binnen
een bepaald abonnement, elk met toewijzing van geïndividualiseerde
gebruiksrechten op vlak van opslaan, verwijderen en publiceren van
projecten. De klant kan ook nieuwe gebruikers toevoegen of
gebruikersaccounts verwijderen tijdens de duur van het
abonnement.
3.6. De klant maakt zich sterk dat elke gebruiker onderhavige
gebruiksvoorwaarden zal naleven en vrijwaart AROUND MEDIA voor
mogelijk inbreuken van alle gebruikersaccounts die onder diens
abonnement ressorteren.
3.7. Om de gepubliceerde projecten te zien via Around View, is geen
registratie nodig.
4. Logins gebruikers
4.1. Enkel gebruikers die in het bezit zijn van een geldige en

persoonlijke account, kunnen gebruik maken van Around App en
Around View. Gebruikers kunnen enkel inloggen met hun
persoonlijke account zolang het abonnement van de klant loopt.
4.2. De klant deelt de aangewezen gebruikers in categorieën in, elk
met eigen functionaliteiten en gebruiksrechten op vlak van opslaan,
verwijderen en publiceren van projecten.
4.3. Een gebruikersaccount is persoonlijk en onoverdraagbaar. Een
login bestaat uit een gebruikersnaam en een persoonlijke
toegangscode. De gebruiker is gehouden zorgvuldig om te gaan met
diens gebruikersnaam en toegangscode en deze geheim te houden.
Elke gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de login-gegevens.
4.4. De klant en de gebruikers zijn volledig aansprakelijk voor het
gebruik van de gebruikersaccounts, ongeacht of dit gebruik met of
zonder hun toestemming geschiedt en ongeacht of de klant de
gegevens van de gebruikers aan AROUND MEDIA voorafgaandelijk
heeft gecommuniceerd.
De gebruiker zal AROUND MEDIA onmiddellijk informeren over
eventueel misbruik van diens login-gegevens.
4.5. AROUND MEDIA is gerechtigd een individuele gebruikersaccount
na voorafgaandelijke verwittiging, tijdelijk te deactiveren of definitief
stop te zetten (naar gelang het geval):
(i) in geval van vermoedelijke illegale activiteit of niet-toegestaan
gebruik van Around App en Around View;
(ii) in geval van schending van onderhavige gebruiksvoorwaarden;
(iii) in geval een vermoeden bestaat dat de account gehackt is of
wordt gebruikt door een onbevoegde derde.
Deactivering of stopzetting van een gebruikersaccount betekent dat
het onmogelijk wordt om in te loggen op en gebruik te maken van de
functionaliteiten van Around App en Around View.
5. Duur abonnement
5.1. De duur van het abonnement varieert naargelang het gekozen

pakket en wordt bepaald in de overeenkomst tussen AROUND MEDIA
en de klant, maar vangt in elk geval aan vanaf het moment van
activering van de eerste gebruikersaccount.
In geval de duur niet uitdrukkelijk wordt bepaald, wordt de
overeenkomst geacht voor één jaar afgesloten te zijn.
5.2. Na verloop van de overeengekomen duur, wordt de
overeenkomst slechts verlengd mits voorafgaandelijke betaling.
5.3. Na het einde van de overeenkomst, worden de
gebruikersaccount die onder het abonnement vallen, geblokkeerd.
De gebruikers (naar gelang de hen toegekende rechten) kunnen niet
langer inloggen en projecten maken, bewaren en publiceren.
5.4. De klant, noch de gebruikers hebben enig eigendoms- of
gebruiksrecht op de 360°-foto’s en -tours na afloop van de duur van

het abonnement. AROUND MEDIA kan geenszins aansprakelijk
worden gesteld voor dataverlies na het einde van het abonnement.
5.5. Vroegtijdige beëindiging door de klant (dit wil zeggen vóór het
voorziene einde van de overeenkomst), zonder dat hieraan een
ernstige tekortkoming in hoofde van AROUND MEDIA ten grondslag
ligt en zonder dat deze beëindiging verantwoord is door
uitzonderlijke omstandigheden, overmacht of hardship, zal
beschouwd worden als contractbreuk.
In voorkomend geval is de klant gehouden om de nog verschuldigde
bedragen tot het einde van het abonnement integraal te betalen aan
AROUND MEDIA, zelfs indien deze die nog niet vervallen zijn.
5.6. AROUND MEDIA bezit te allen tijde het recht om het abonnement
van de klant van rechtswege te schorsen, dan wel te beëindigen, naar
keuze van AROUND MEDIA en zonder dat de klant recht zal hebben
op enige vergoeding, binnen een termijn van vijf werkdagen na
schriftelijke ingebrekestelling (voor zover deze nog een nuttig gevolg
kan hebben) in de volgende gevallen:
(i) in geval van een ernstige tekortkoming van de klant of één van de
gebruikers
aan
de
overeenkomst
of
onderhavige
gebruiksvoorwaarden die de beëindiging van het abonnement
verantwoordt;
(ii) indien de klant in gebreke blijft om één of meerdere uitstaande
vorderingen (tijdig) aan AROUND MEDIA te voldoen;
(iii) in geval van uitzonderlijke omstandigheden die de verdere
samenwerking tussen AROUND MEDIA en de klant onmogelijk
maken, zoals onder meer indien de klant haar betalingen staakt,
aangifte doet van faillissement of failliet verklaard wordt, een
aanvang neemt met een vereffenings- of gelijkaardige procedure, het
vertrouwen in de kredietwaardigheid van de klant wordt geschokt
door daden van gerechtelijke uitvoering, of in geval van fraude.
In voorkomend geval is de klant gehouden om de nog verschuldigde
bedragen tot het einde van het abonnement integraal te betalen aan
AROUND MEDIA, als vergoeding van haar schade, zelfs indien deze
die nog niet vervallen zijn, en onverminderd het recht van AROUND
MEDIA om hogere geleden schade te bewijzen.
5.7. AROUND MEDIA is nooit gehouden tot betaling van enige
schadevergoeding indien het abonnement van de klant wordt
geschorst of beëindigd of indien de account van een gebruiker wordt
gedeactiveerd of stopgezet, tenzij hieraan een grove fout of ernstige
tekortkoming van AROUND MEDIA ten grondslag ligt.
6. Garantie & Klachten
6.1. Around App en Around View bevatten de functionaliteiten zoals

vermeld in de overeenkomst en eigen aan het onderschreven
abonnement. Around App en Around View zijn in het algemeen veilig
en vrij van virussen of ander besmettend materiaal. AROUND MEDIA
garandeert dat zij naar best vermogen zal handelen bij het ter
beschikking stellen van Around App en Around View.
AROUND MEDIA kan evenwel niet garanderen dat Around App en
Around View 100% foutvrij zijn, en en op elk ogenblik zonder
onderbreking en/of storing zullen werken. AROUND MEDIA is niet
aansprakelijk voor schade ten gevolge van technische
tekortkomingen, onderbrekingen en/of storingen in de toegang tot of
de werking van Around App en Around View.
AROUND MEDIA spant zich wel in om eventuele technische
tekortkomingen, onderbrekingen en/of storingen in de toegang tot of
het gebruik van Around App en Around View zo spoedig mogelijk afhankelijk van de ernst van het probleem en de timing (kantooruren/
weekend/feestdag) - te verhelpen.
Voor alle duidelijkheid exonereert AROUND MEDIA zich niet voor
haar essentiële aansprakelijkheid, maar levert zij Around App en
Around View wel “as is” en “as available” (op een “zoals het is” en
“zoals beschikbaar” basis).
6.2. Wat betreft de (hosting)diensten verbonden aan Around View,
engageert AROUND VIEW zich ertoe mogelijke problemen met
betrekking tot het online houden van de projecten te verhelpen
binnen een interventietermijn van maximaal drie uur.
6.3. Klanten en gebruikers kunnen problemen met Around App en
Around View telefonisch of op elke mogelijke schriftelijke of
elektronische manier melden (via mail, via de portal van de app zelf,
evt. via live chat indien beschikbaar).
Klachten dienen gemeld te worden binnen de 48 uur na het
constateren van een probleem of gebrek.
6.4. Op de 3D-camera en de tablet uit de Around Box zijn de gebruiksen garantievoorwaarden van de respectievelijke fabrikanten van
toepassing, dewelke aan de klant bezorgd werden.
Elke klacht wegens gebreken van de 3D-camera en de tablet dient
schriftelijk of elektronisch aan AROUND MEDIA gemeld te worden
binnen de garantietermijn zoals bepaald door de fabrikant en voorts
binnen een termijn van 48 uur na ontdekking van het gebrek, met een
duidelijke omschrijving van het vastgestelde probleem.
6.5. Na het constateren van enig gebrek zijn de klant en de
gebruiker(s) verplicht om het gebruik van de inhoud van de Around
Box, Around App en/of Around View (naar gelang waar het probleem
zich voordoet of veroorzaakt wordt) onmiddellijk te staken en voorts

al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van
(verdere) schade.
6.6. De klant en de gebruikers mogen Around App nooit op eigen
initiatief van de tablet verwijderen. Dit kan leiden tot dataverlies
waarvoor AROUND MEDIA niet aansprakelijk is.
6.7. De klant en de gebruiker(s) zijn gehouden om alle gewenste
medewerking te verlenen voor het onderzoek van het probleem.
AROUND MEDIA behoudt zich in dit kader het recht voor de portal
van de klant of de gebruiker tijdelijk over te nemen om de problemen
vast te stellen en de oorzaak ervan na te gaan.
6.8. Het retourneren van de 3D-camera of de tablet mag slechts
gebeuren met voorafgaand uitdrukkelijk akkoord van AROUND
MEDIA. AROUND MEDIA is in geen geval verantwoordelijk voor het
verlies van of schade aan geretourneerde goederen, tot wanneer
deze door AROUND MEDIA in haar bedrijfsgebouwen werden
aanvaard.
6.9. AROUND MEDIA beslist naar eigen inzicht of zij al dan niet een
“vervangcamera” of “vervangtablet” ter beschikking stelt aan de
klant, onder meer rekening houdende met de ernst van het probleem
en de gevolgen voor de klant. De klant wordt verondersteld deze in
perfecte staat ontvangen te hebben (tenzij uitdrukkelijk anders
vermeld) en is aansprakelijk voor alle bij de teruggave aan AROUND
MEDIA vastgestelde schade. De vervangcamera/-tablet is enkel
bestemd voor persoonlijk en normaal gebruik in het kader van het
abonnement.
7. Aansprakelijkheid
7.1. Het gebruik van Around App en Around View is de volledige

verantwoordelijkheid van de klant en de gebruikers en verloopt
volledig op hun eigen risico. AROUND MEDIA kan op geen enkele
wijze worden aangesproken voor rechtstreekse of onrechtstreekse
schade die voortvloeit uit dit gebruik door de klant en/of de
gebruiker.
7.2. AROUND MEDIA staat in geen geval het gebruik van Around App
en Around View toe voor illegale of onwettige doeleinden, voor de
opslag, publicatie, verzending of overdracht van data die inbreuk
maken op iemands privacy of die illegaal, frauduleus, obsceen,
onfatsoenlijk, misleidend, lasterlijk, beledigend, bedreigend,
racistisch, discriminerend, schadelijk zijn of een inbreuk maken op
iemands (intellectuele) eigendomsrechten of zakengeheimen (nietlimitatieve opsomming). De klant en de gebruiker(s) zijn
verantwoordelijk voor het verkrijgen van de nodige toelatingen voor
het publiceren van projecten. De klant en de gebruiker(s) vrijwaren
en stellen AROUND MEDIA schadeloos voor alle aanspraken van
derden hieromtrent.
Wanneer de klant of een gebruiker zich hieraan toch schuldig maakt,
behoudt AROUND MEDIA zich het recht voor om deze inhoud te
verwijderen en offline te plaatsen. AROUND MEDIA behoudt zich
tevens het recht voor om de login(s) tijdelijk te deactiveren of
definitief stop te zetten en/of de overeenkomst te beëindigen
overeenkomstig de bepalingen van artikel 5.6.
7.3. De klant en de gebruikers zijn volledig aansprakelijk voor het
geheim houden van hun inloggegevens en voor het gebruik / misbruik
van de gebruikersaccounts verbonden aan het abonnement van de
klant. AROUND MEDIA kan in geen geval aansprakelijk worden
gesteld voor het gebruik / misbruik van de gebruikersaccounts door
derden die hebben ingelogd met de gebruikersaccounts van de klant
en de gebruikers of deze hebben gehackt. De klant en de gebruiker(s)
vrijwaren en stellen AROUND MEDIA volledig schadeloos voor alle
aanspraken van derden hieromtrent.
7.4. In het algemeen stellen de klant en de gebruiker(s) AROUND
MEDIA schadeloos en vrijwaren zij AROUND MEDIA volledig voor alle
aanspraken van derden die een gevolg zijn van een gebruik van
Around App en Around View via hun account en die in strijd zou zijn
met de rechten van derden, met wettelijke of reglementaire
bepalingen of met deze gebruiksvoorwaarden.
7.5. De klant en de gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het
correct gebruik van Around App en Around View, overeenkomstig de
handleiding en instructies.
Zo zijn de klant en de gebruikers zelf verantwoordelijk voor het
correct installeren van de voorgestelde updates. Hiertoe dient de
tablet regelmatig verbinding te maken met het internet. Voor elke
update dient de klant / de gebruiker steeds te synchroniseren.
AROUND MEDIA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor
problemen met Around App en Around View indien de klant of de
gebruiker niet werkt met de meest up-to-date versie van de software,
noch voor dataverlies na updates indien de klant / de gebruiker
voorafgaandelijk niet volledig heeft gesynchroniseerd.
7.6. AROUND MEDIA kan niet aangesproken worden voor dataverlies
ingevolge het niet regelmatig verbinden met het internet en het niet,
niet correct of niet regelmatig synchroniseren van de geüploade
foto’s en de projecten.
AROUND MEDIA kan evenmin aangesproken worden voor dataverlies
wanneer de klant of een gebruiker Around App van de tablet heeft
verwijderd.
Indien de klant of een gebruiker (naar gelang diens gebruiksrechten)
een project verwijdert, wordt dit niet langer bewaard en kan de klant
of de gebruiker AROUND MEDIA niet aanspreken om de verwijderde
data terug te halen.

7.7. De klant en de gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de

werking, de beschikbaarheid en de snelheid van de
internetverbinding die gebruikt worden voor het uploaden van foto’s,
het opslaan van projecten en het publiceren van tours.
7.8. De klant en de gebruikers zijn zelf verantwoordelijk wanneer zij
Around App of Around View zouden installeren op een ander toestel
dan de tablet die deel uitmaakt van de Around Box.
7.9. De klant en de gebruikers zijn in ieder geval zelf verantwoordelijk
voor eventuele schade aan hun apparatuur na verkeerd gebruik van
Around App en Around View.
7.10. De klant en de gebruiker(s) kunnen in geen geval aanspraak
maken op waarborg of vrijwaring door AROUND MEDIA voor:
(i) schade of gebreken ontstaan door het gebruiken van Around App
en Around View voor doeleinden waarvoor deze niet bedoeld zijn of
door abnormale, onoordeelkundige of buitengewone aanwending
en/of belasting;
(ii) schade of gebreken ontstaan ten gevolge van het niet, onjuist of
onvolledig opvolgen van de handleiding of de door AROUND MEDIA
verstrekte instructies of advies betreffende het gebruik;
(iii) schade of gebreken ontstaan ten gevolge van het niet, onjuist of
onvolledig onderhoud van de software, in het bijzonder door het nietinstalleren van voorgestelde updates;
(iv) schade of gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks
veroorzaakt worden door een handeling van de klant, van een
gebruiker of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt
door een fout of nalatigheid, zoals onder meer het inputten van
verkeerde data, het verkeerd opslaan, het niet-synchroniseren van de
geüploade foto’s en opgeslagen projecten e.d.m.;
(v) schade of gebreken als gevolg van het feit dat de klant, de
gebruiker of derden wijzigingen hebben aangebracht aan de
broncode van Around App of de beveiliging tegen ongeautoriseerd
gebruik hebben verwijderd of omzeild;
(vi) schade of gebreken als gevolg van het feit dat de klant, de
gebruiker of derden hebben gepoogd tekortkomingen of storingen
van Around App en Around View zelf te verhelpen;
(vii) schade die zich niet of niet in die mate zou hebben voorgedaan
indien de klant en/of gebruiker voldoende diligent zou hebben
gehandeld om de schade te beperken en bijkomende schade die zich
voordoet door verder gebruik na vaststelling van een probleem;
(viii) schade veroorzaakt door overmacht of hardship overeenkomstig
de bepalingen van artikel 8;
(ix) onrechtstreekse en gevolgschade, zoals, maar niet beperkt tot,
inkomstenderving, omzetverlies, schade aan derden, verlies van
contracten of zakelijke relaties, verlies van reputatie of goodwill,
verlies of beschadiging van informatie of gegevens, of enige andere
schade.
7.11. De klant en gebruiker(s) erkennen dat AROUND MEDIA geen
garantie biedt dat de diensten voldoen aan de regelgeving of
vereisten die gelden in enig rechtsgebied, behalve deze zoals in België
gelden op het moment dat de klant de overeenkomst aangaat en de
gebruiker een login account aanmaakt.
7.12. De aansprakelijkheid van AROUND MEDIA met betrekking tot
Around App beperkt zich in elk geval, naar eigen keuze en inzicht van
AROUND MEDIA, tot het herstellen of aanpassen van Around App, het
herinstalleren van Around App en/of het verlengen van de
abonnementsduur met de duur van het probleem.
De aansprakelijkheid van AROUND MEDIA met betrekking tot Around
View beperkt zich, naar eigen keuze en inzicht van AROUND MEDIA,
tot het verhelpen van het probleem en/of het verlengen van de
abonnementsduur met de duur van de onbeschikbaarheid.
Zijn voormelde remedies niet (meer) mogelijk of zinvol, dan heeft de
klant recht op een daarvoor in de plaats tredende vergoeding van de
geleden schade. De aansprakelijkheid van AROUND MEDIA is beperkt
tot het bedrag waartoe zij is verzekerd en tot het bedrag dat
gedurende het laatste jaar werd gefactureerd aan en betaald door de
klant in het kader van de lopende overeenkomst.
8. Overmacht & Hardship
8.1. AROUND MEDIA is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de

nakoming van haar verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht
of hardship.
Worden conventioneel beschouwd als gevallen van overmacht of
hardship: alle omstandigheden die op het ogenblik van het sluiten van
de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en
onvermijdbaar zijn, en die in hoofde van AROUND MEDIA de
onmogelijkheid creëren om de functionaliteiten van Around App en
Around View verder aan te bieden of die de uitvoering van de
overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden
maken dan normaal voorzien is, zoals, doch niet beperkt tot oorlog,
stakingen,
lock-out,
ziekten,
personeelstekort,
bedrijfsorganisatorische
omstandigheden,
brand,
natuuromstandigheden, inbeslagname, vertragingen bij of
faillissement van derde partijen waarop AROUND MEDIA beroep
doet, beperkingen op het energiegebruik.
8.2. Gevallen van overmacht of hardship AROUND MEDIA het recht
om de nakoming van haar verplichtingen geheel/gedeeltelijk op te
schorten voor de duur van deze overmacht/hardship. In geval de
situatie van overmacht of hardship langer dan één maand duurt,
hebben zowel AROUND MEDIA als de klant het recht de

overeenkomst te beëindigen door een eenvoudige schriftelijke
betekening, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is of
kan zijn.
9. Intellectuele eigendom
9.1. AROUND MEDIA beschikt over de nodige licenties of andere

intellectueelrechtelijke bescherming voor het aanbieden van Around
App en Around View.
Indien en voor zover AROUND MEDIA gebruik maakt van bouwstenen
die intellectueelrechtelijk beschermd zijn door een derde, zijn de
klant en de gebruiker verantwoordelijk voor de naleving van de
daaraan verbonden voorwaarden. De klant en de gebruiker vrijwaren
AROUND MEDIA voor aanspraken van die derden dienaangaande.
9.2. Alle auteursrechten, merkrechten of andere intellectuele
eigendomsrechten op Around App en Around View of de door
AROUND MEDIA opgemaakte programma’s, concepten, teksten,
ontwerpen, tekeningen, modellen, foto’s en diensten, berusten
uitsluitend bij AROUND MEDIA of haar licentiegevers.
De klant en de gebruiker verkrijgen uitsluitend de gebruiksrechten en
bevoegdheden die uitdrukkelijk schriftelijk worden toegekend. De
klant, noch gebruiker verkrijgt enig recht op de broncode van Around
App. De klant en de gebruiker zullen overeengekomen
gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven.
Het gebruiksrecht geeft niet het recht om:
(i) Around App en Around View te verkopen, te verhuren, uit te
lenen, te geven, te leasen, een sub-licentie toe te staan, te ruilen of
beschikbaar te maken aan derden op één of andere manier;
(ii) Around App en Around View te kopiëren, te reproduceren, te
verwerken of te vermenigvuldigen op één of andere manier;
(iii) Around App en Around View te bewerken of veranderen;
(iv) Around App en Around View te (proberen) deassembleren,
decompileren of er reverse-engineering op toe te passen;
(v) Around App en Around View te gebruiken voor andere doeleinden
dan waarvoor deze bedoeld;
(vi) Around App en Around View te gebruiken met het enige doel om
software te creëren of enige module of methode die in wezen
substantieel dezelfde functie heeft als (een onderdeel van) Around
App of Around View;
(vii) vermeldingen inzake eigendomsrechten (waaronder merken en
auteursrechten) die in Around App, Around View of de op de 360°foto’s en -tours zijn aangebracht, te verwijderen, onleesbaar te
maken of te wijzigen.
Elke inbreuk op dit artikel geeft aanleiding tot betaling van een
forfaitaire schadevergoeding aan AROUND MEDIA gelijk aan
tienduizend euro, onverminderd het recht op hogere bewezen
schade.
9.3. Indien Around App en Around View door middel van technische
bescherming is beveiligd tegen ongeautoriseerd gebruik, is het de
klant en de gebruiker niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen
of te ontwijken.
9.4. Indien AROUND MEDIA het logo, het merk of de handelsnaam van
de klant integreert in Around App, Around View of in de 360°-foto’s
of tours, blijft de klant uiteraard eigenaar van de intellectuele rechten
hierop. De klant staat uitdrukkelijk toe dat AROUND MEDIA het logo,
het merk of de handelsnaam hiervoor mag gebruiken.
9.5. De klant en/of de gebruikers verlenen AROUND MEDIA met
betrekking tot de 360°-foto’s en 360°-tours die zijn gemaakt met
toepassing van de Around Box en de Around App een wereldwijde,
eeuwigdurende, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare en
onbeperkte licentie voor het gebruik, het vermenigvuldigen, het
verspreiden, het verwerken e.d.m.
10. Wet verwerking persoonsgegevens
10.1. De klant en de gebruiker geven aan AROUND MEDIA de toelating

om de door hen verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een
geautomatiseerd gegevensbestand.
Deze gegevens zullen gebruikt worden door AROUND MEDIA met het
oog op (i) de uitvoering van de overeenkomst en (ii) eventueel voeren
van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door
AROUND MEDIA aangeboden diensten, wanneer de klant/gebruiker
hiermee instemt.
10.2. De klant en de gebruiker kunnen steeds om een mededeling en
verbetering van hun gegevens vragen.
Indien de klant en de gebruiker geen commerciële informatie van
AROUND MEDIA meer wensen te ontvangen, dienen zij AROUND
MEDIA hiervan op de hoogte te brengen.
11. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht
11.1. Alle geschillen die eventueel zouden kunnen voortvloeien uit

deze gebruiksvoorwaarden, de overeenkomst tussen AROUND
MEDIA en de klant, het gebruik of de werking van Around App en
Around View, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de hoven
en rechtbanken van het arrondissement waar AROUND MEDIA haar
maatschappelijke zetel heeft, tenzij AROUND MEDIA beslist dat de
hoven en rechtbanken van het arrondissement waar de
klant/gebruiker haar maatschappelijke zetel heeft, bevoegd zijn.
11.2. Het Belgisch recht is van toepassing.

