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Disclaimer	Voicelogger	
 
Algemeen 
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de het Voicelogger 
systeem en de bijbehorende diensten. Voicelogger is een soft- en hardware systeem 
in eigendom toebehorend aan EPM Rental.   
 
Voicelogger is geschikt voor het opnemen van het (portofoon/mobilofoon) 
radioverkeer en wordt voornamelijk ingezet ter aanvullende ondersteuning van de 
beveiliging en/of crowd management tijdens evenementen. 
 
EPM Rental verhuurt Voicelogger en de bijbehorende diensten aan zijn 
opdrachtgevers.  
De opdrachtgevers van EPM Rental kunnen het Voicelogger systeem op hun beurt 
als tussenpersoon doorverhuren aan hun opdrachtgevers. Deze laatste 
opdrachtgevers zijn voornamelijk eindgebruikers. De opdrachtgever van de 
tussenpersonen die het Voicelogger systeem en de bijbehorende diensten 
doorverhuren wordt in de navolgende tekst aangeduid als ‘opdrachtgever van de 
tussenpersoon’. 
 
Werkwijze 
Het Voicelogger systeem wordt geïnstalleerd door EPM Rental of door een door 
EPM Rental aangewezen tussenpersoon op het terrein van het desbetreffende 
evenement. Het is een koffer met hardware en software, welke koffer is voorzien van 
enige stootbeveiliging. Het spraakverkeer welke gevoerd wordt door middel van 
portofoons en/of mobilofoons op het evenement wordt gelogd door het Voicelogger 
systeem. Het Voicelogger systeem is voorzien van een gebruiksaanwijzing.  
 
De verantwoordelijkheid voor het inlichten van de personen die gebruik maken van 
de portofoons en/of mobilofoons tijdens het evenement met betrekking tot de 
opnames van het radioverkeer ligt bij de opdrachtgever van EPM Rental of de 
opdrachtgever van de tussenpersoon. 
 
Het radioverkeer kan/wordt per kanaal van de portofoons en/of mobilofoons 
opgenomen op de op het terrein aanwezige harde schijf van het Voicelogger 
systeem. De harde schijf transporteert de opgenomen digitale audio-bestanden naar 
een externe server. Het transporteren van de digitale audio-bestanden van de harde 
schijf naar de externe server gebeurt door middel van (1) een internet-dongle en/of 
(2) een aanwezige breedbandige internetverbinding.  
De verbinding tussen de harde schijf en de externe server kan vertraging oplopen 
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dan wel wegvallen, waardoor de digitale audio-bestanden in eerste instantie alleen 
op de harde schijf staan. EPM Rental is niet aansprakelijk voor deze omissie, 
aangezien zij geen invloed heeft op de werking van de internet-dongle en/of de 
aanwezige breedbandige internetverbinding. 
 
Vanaf het moment van opname van het radioverkeer is het digitale audio-bestand 
eigendom van de opdrachtgever van EPM Rental of de opdrachtgever van de 
tussenpersoon. 
 
Het (portofoon/mobilofoon) radioverkeer wordt opgenomen en beschikbaar gesteld 
aan de opdrachtgever van EPM Rental of de eindgebruiker via de internetwebsite 
www.voicelogger.nl. De opdrachtgever van EPM Rental of eindgebruiker ontvangt 
een inlognaam en –code om toegang te verkrijgen tot zijn digitale audio-bestanden.  
De inlognaam en –codes zijn strikt persoonlijk en verspreiding onder derden van 
deze gegevens door de opdrachtgever van EPM Rental of de opdrachtgever van de 
tussenpersoon die het Voicelogger systeem en bijbehorende diensten verhuurt komt 
niet voor rekening en risico van EPM Rental. 
 
De opdrachtgever van EPM Rental of de opdrachtgever van de tussenpersoon die 
het Voicelogger systeem en bijbehorende diensten verhuurt heeft de mogelijkheid de 
digitale audio-bestanden te downloaden en in een eigen omgeving veilig te stellen.     
 
De eigenaar van de digitale audio-bestanden is als enige verantwoordelijk voor 
rechtmatig gebruik en/of verspreiding van deze bestanden. 
 
De digitale audio-bestanden worden tot 30 dagen na opnamedatum beschikbaar 
gesteld via de website aan de opdrachtgever van EPM Rental of de opdrachtgever 
van de tussenpersoon. Na deze periode worden de digitale audio-bestanden 
definitief verwijderd door EPM Rental.  
 
Indien de opdrachtgever van EPM Rental of de opdrachtgever van de tussenpersoon 
een langere opslagtermijn wenst van de betreffende digitale audio-bestanden door 
EPM Rental, dan dient dat schriftelijk kenbaar te worden gemaakt door de 
opdrachtgever van EPM Rental of de opdrachtgever van de tussenpersoon aan EPM 
Rental 14 dagen voorafgaand aan de verwijderingsdatum van de betreffende 
bestanden.  
Aan de verlengde opslagtermijn zijn de navolgende kosten verbonden: 
€ 35,00 per maand, welke vooraf door EPM Rental aan zijn opdrachtgever worden 
gefactureerd. Andere betalingsafspraken kunnen op maat worden gemaakt. 
 
Gebruik van de internetsite 
De op of via de internetsite www.voicelogger.nl aangeboden digitale audio-
bestanden zijn eigendom van de betreffende opdrachtgever van EPM Rental of de 
betreffende opdrachtgever van de tussenpersoon. 
 
Beslissingen op basis van deze digitale, audio-bestanden zoals opgenomen via 
Voicelogger en beschikbaar gesteld via de voornoemde website zijn voor rekening 
en risico van de betreffende opdrachtgever van EPM Rental of de opdrachtgever van 
tussenpersoon. Hoewel EPM Rental tracht juiste, volledige en actuele informatie aan 
te bieden, verstrekt EPM Rental expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of 
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via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.  
 
Zodanig gebruik van deze internetsite door de opdrachtgever van EPM Rental of de 
opdrachtgever van tussenpersonen dat het gebruik van andere internetgebruikers 
kan hinderen, het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of de 
op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan 
aantasten, is niet toegestaan en eventuele schade aan de zijde van EPM Rental zal 
op de schadeveroorzakende partij worden verhaald. 
 
Intellectuele eigendomsrechten 
EPM Rental (of de rechthebbende) behoudt alle rechten van intellectuele eigendom 
met betrekking tot alle op of via de website www.voicelogger.nl aangeboden 
informatie, waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's, uitgezonderd de te 
beluisteren en te downloaden digitale audio-bestanden welke in eigendom 
toebehoren aan de betreffende opdrachtgever van EPM Rental of de opdrachtgever 
van de tussenpersoon. 
 
Het is niet toegestaan informatie op de website www.voicelogger.nl te kopiëren, 
downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, verspreiden of 
vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EPM Rental of 
de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende, uitgezonderd de 
te beluisteren en te downloaden digitale audio-bestanden welke in eigendom 
toebehoren aan de betreffende opdrachtgever van EPM Rental of de opdrachtgever 
van de tussenpersonen. 
 
Uitsluiting van aansprakelijkheid 
EPM Rental aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, 
indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van 
gederfde winst), ongeacht of EPM Rental op de mogelijkheid van deze schade 
gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit, maar niet beperkt hoeft te zijn tot:  
 

(i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere 
software in verband met de toegang tot of het gebruik van het Voicelogger 
systeem en de bijbehorende diensten waaronder de website 
www.voicelogger.nl,  

(ii) informatie die op of via het Voicelogger systeem en de bijbehorende 
diensten waaronder de website www.voicelogger.nl wordt aangeboden,  

(iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan 
EPM Rental, de opdrachtgever van EPM Rental of de opdrachtgever van 
de tussenpersoon wordt gezonden,  

(iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van de website www.voicelogger.nl,  
(v) misbruik van de website www.voicelogger.nl,  
(vi) verlies van gegevens, 
(vii) het downloaden of gebruiken van software en/of digitale audio-bestanden 

die via de website www.voicelogger.nl beschikbaar wordt/worden gesteld 
of  

(viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van het Voicelogger 
systeem en de bijbehorende diensten waaronder de website 
www.voicelogger.nl.  
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De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van de tussenpersonen 
die het Voicelogger systeem en de bijbehorende diensten verhuren aan hun 
opdrachtgevers. 
 
Algemene voorwaarden EPM Rental en disclaimer 
De algemene voorwaarden van EPM Rental zijn van toepassing op 
huur/verhuurovereenkomst gesloten tussen EPM Rental en zijn opdrachtgever, dus 
ook op huur/verhuurovereenkomsten ten aanzien van het Voicelogger systeem en de 
bijbehorende diensten. De algemene voorwaarden van EPM Rental zijn vrij 
toegankelijk op de website van EPM Rental (www.epmrental.nl) en Voicelogger 
(www.voicelogger.nl). Deze disclaimer bevat aanvullende voorwaarden, welke 
eveneens van toepassing zijn op voornoemde huur/verhuurovereenkomst van het 
Voicelogger systeem en de bijbehorende diensten. De disclaimer van Voicelogger is 
vrij toegankelijk op de website van Voicelogger (www.voicelogger.nl). 
 
In geval van innerlijke tegenstrijdigheid ten aanzien van de algemene voorwaarden 
van EPM Rental en de disclaimer van Voicelogger, dan prevaleren de voorwaarden 
zoals opgenomen in de betreffende disclaimer. De bepaling ter zake de 
aansprakelijkheid zoals opgenomen in deze disclaimer is aanvullend ten opzichte 
van de bepaling ter zake de aansprakelijkheid zoals opgenomen in de algemene 
voorwaarden van EPM Rental. 
 
Wijzigingen 
EPM Rental behoudt zich het recht voor de op of via de website aangeboden 
informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer en algemene voorwaarden 
van EPM Rental, op ieder moment te wijzigen zonder hiervan voorafgaande 
aankondiging te doen.	
 
Verplichting tussenpersoon 
De tussenpersoon die het Voicelogger systeem en bijbehorende diensten verhuurt 
aan zijn opdrachtgevers dient de informatie zoals opgenomen in deze disclaimer 
kenbaar te maken aan zijn opdrachtgevers.  
EPM Rental is niet aansprakelijk voor enige omissie ten aanzien deze 
informatieverplichting aan de zijde van zijn opdrachtgevers en de eventuele 
schadelijke gevolgen die dit met zich meebrengt ten aanzien van de verhurende 
tussenpersoon en/of zijn opdrachtgever. 
 
Toepasselijk recht 
Op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.  
 
Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting 
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West-
Brabant, of de bevoegde rechter binnen het gebied van de Rechtbank naar keuze 
van EPM Rental.  


