VOORWAARDEN GENERATOR PRODUCTEN / OPTIES / DIENSTEN ONLINE WEB ART
Online Web Art levert Web Hosting / Internet services.
Deze voorwaarden regelen de betrekkingen tussen "Online Web Art" en "De Afnemer"
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Online Web Art stelt server-ruimte en Internet services aan de Afnemer ter beschikking volgens opgave en
selectie van de Afnemer.
De Afnemer verplicht zich tot het gebruik van de generatoren volgens de normen en waarden van goed
fatsoen. Indien gebruiker misbruik maakt van faciliteiten aangeboden door Online Web Art zal na eerste
waarschuwing zijn / haar Internet-presentatie onmiddellijk verwijderd worden. Tevens zal openbaar gemaakt
worden dat hij / zij misbruik heeft gemaakt. Terugstorting van betaalde facturen is in zulks geval uit den boze.
De overeenkomst wordt aangegaan voor de in de overeenkomst vastgelegde periode. De overeenkomt wordt
na verloop van de eerste periode stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd. Online Web Art en/of de Klant
kunnen de overeenkomst per aangetekend schrijven opzeggen met ingang van de eerste dag van een
kalendermaand en met in achtneming van een opzeggingstermijn van tenminste acht weken. Opzegging
conform het hiervoor bepaalde gedurende het eerste jaar van de looptijd van de overeenkomst kan slechts
geschieden tegen het einde van dat jaar.
Indien Afnemer meer data verbruikt of afneemt dan contractueel is vastgelegd, houdt Online Web Art zich het
recht voor om het contract met de Afnemer op te waarderen tegen de dan geldende kosten.
Tussentijdse opzegging met restitutie van betaalde bedragen is niet mogelijk.
De Afnemer verplicht zich tot betaling van de ontvangen factuur binnen 14 dagen na factuurdatum.
Jaarlijks zullen de onderhoudsbijdragen worden verlaagd of verhoogd, op basis van het
consumentenprijsindexcijfer.
Bij het uitblijven van betaling zal na de 2e herinnering automatisch de betreffende Internet-presentatie van de
Web-server van Online Web Art worden verwijderd. Tevens zal ook de vermelding in de Online Web Artzoekmachine verwijderd worden.
Als Internet Web Host zal Online Web Art zorg dragen voor de aanwezigheid van De Afnemer op het internet
d.m.v. op het Internet geïntegreerde servers. De Afnemer wenst zich hierop aan te sluiten voor de duur van
deze overeenkomst. De website van de Afnemer zal via de aangevraagde en erkende domeinnaam
bereikbaar zijn. Bij gebruik van de Online Web Art Generatoren zal de website eveneens via de website
http://www.assurantiekantoor.net bereikbaar zijn.
De overeenkomst is aangegaan voor geselecteerde producten / opties voor de genoemde duur en staat ter
beschikking aan De Afnemer.
Deze overeenkomst is niet overdraagbaar. Het is De Afnemer niet toegestaan ruimte op zijn / haar Website
aan derden te verhuren, te verkopen, of ter beschikking te stellen. De Afnemer is verantwoordelijk en is als
zodanig gebonden aan de voorwaarden van deze overeenkomst. Producten en/of opties mogen nooit aan
derden worden overgedragen. Elk wachtwoord dat Online Web Art aan de Afnemer verstrekt, is ten behoeve
van strikt persoonlijk gebruik.
Online Web Art servers / generatoren mogen uitsluitend gebruikt worden voor uitingen binnen de wetten als
uitgevaardigd door plaatselijke en landelijke overheden en daar waar van toepassing binnen de Nederlandsewetgevingen.
De Afnemer verklaart hierbij uitdrukkelijk dat Online Web Art geen enkele aansprakelijkheid voor haar
handelen op het internet draagt, waaronder begrepen claims, schades, gevolgschade, onrechtmatig handelen,
wetsovertredingen, hoe ook genaamd.
De servers van Online Web Art dienen onder geen enkele voorwaarde het doel om als opslagmedium te
dienen voor backups. De Afnemer dient zelf te zorgen voor een veiligheidskopie (backup) van de gegevens.
Online Web Art zal al het mogelijke wat in haar vermogen ligt doen, om een snelle verbinding van de website
van De Afnemer te waarborgen. Online Web Art is niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade die het
gevolg is van overmacht. Onbereikbaarheid van de servers ten gevolge van stroomuitval of stroomstoring,
alsmede van onderhoud aan apparatuur en/of software wordt als zodanig aangemerkt.
De Afnemer kan vrijelijk over zijn informatie-data beschikken. Dit sluit iedere aansprakelijkheid voor Online
Web Art op het aanbod van De Afnemer nadrukkelijk uit. Pornografisch en/of obsceen materiaal is niet
toegestaan. "Spammen", zijnde het massaal, éénvormig per email verspreiden van boodschappen kan tot
onmiddellijke afsluiting van De Afnemer’s aanwezigheid op Online Web Art servers leiden. Overigens is elke
poging schade toe te brengen aan Online Web Art’s hardware en/of software uitdrukkelijk verboden en kan
naast een afsluiting leiden tot onmiddellijke verhaalprocedures wegens (gevolg)schades.
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Online Web Art zal de door De Afnemer gewenste domeinnaam administratief ten behoeve van hem
aanvragen en is niet aansprakelijk voor welke (gevolg)schade die enige derde geleden heeft wegens
overtreding van diens rechten door dit handelen van De Afnemer.
Online Web Art is verplicht tot geheimhouding van de gegevensbestanden van De Afnemer, behoudens
voorzover verplicht door wet- of regelgeving tot het doen van mededelingen hierover.
Indien de Afnemer een aangegane overeenkomst wenst te beëindigen en de bij Online Web Art geregistreerde
domeinen wenst te behouden, dient de Afnemer al deze domeinnamen vóór de vervaldatum te hebben
verhuisd naar een andere provider. Indien deze domeinnamen na de vervaldatum nog steeds bij Online Web
Art zijn geregistreerd, behoudt Online Web Art het recht deze domeinnamen bij de Afnemer in rekening te
brengen als ware de overeenkomst niet beëindigd.
Online Web Art behoudt altijd het intellectuele eigendom en recht op de door de Afnemer gegenereerde
Website. De Afnemer heeft alleen het gebruiksrecht op de door hem / haar met de generatoren gegenereerde
Website tegen een jaarlijkse onderhoudsbijdrage.
Indien de Afnemer in het bezit wenst te komen van de door haar gegenereerde Website dan dient een bedrag
van € 350,00 (inclusief 19% BTW) t.n.v. Online Web Art te worden overgemaakt. Online Web Art zal dan
zorgdragen voor het afdragen van de verschuldigde bedragen voor de betreffende copyrights en het
verzenden van de klantspecifieke bestanden aan de Afnemer opdat de Website elders geplaatst kan worden.
Websites die in beheer van de Afnemer zijn ontwikkeld, zonder behulp van de generatoren, blijven eigendom
van de Afnemer. Bij opzegging/beëindiging van het Hosting Pakket is de Afnemer zelf geheel verantwoordelijk
voor het veiligstellen van deze websites, via internet.
Online Web Art behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De Afnemer
heeft evenwel gedurende 30 dagen na mededeling van wijzigingen het recht de overeenkomst met
onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen, zulks tegen terugbetaling van reeds aan Online Web Art
vooruitbetaalde bedragen.
Zowel Online Web Art als de Afnemer zijn gebonden aan de regels zoals opgesteld door de Stichting Internet
Domeinregistratie Nederland (SIDN)
Dit contract regelt de gehele overeenkomst tussen Online Web Art en De Afnemer en is een weerslag van alle
afspraken die beide partijen schriftelijk en mondeling hebben gemaakt. Indien één of meerdere onderdelen
van deze overeenkomst door enige rechtsplegende instantie ongeldig wordt verklaard, zullen de overige
onderdelen volledig rechtsgeldig blijven.
Op deze overeenkomst is het Nederlandse Recht van toepassing. Alle geschillen uit deze overeenkomst
voortkomende, hoe ook genaamd en in welke vorm dan ook zullen worden onderworpen aan de bevoegde
Rechter in het Arrondissement Arnhem.

