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1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

-

deze algemene voorwaarden;

In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities:

-

eventuele aanvullende voorwaarden.

1. Apparatuur: een computersysteem of andere apparatuur die voor
een Dienst wordt ingezet.
2. Aanbod: een offerte of aanvraagformulier met bijlage(n), waarin
Interconnect aangeeft wat bij aanvaarding bij de Dienst is inbegrepen.
3. Dienst: de specifieke dienst(en) volgens de Overeenkomst tussen
Interconnect en Klant, inclusief de door Interconnect beschikbaar
gestelde Apparatuur en programmatuur waarmee Klant gebruik kan
maken van de Dienst.
4. Hoofdovereenkomst: de Overeenkomst zonder bijlage(n).
5. Interconnect: Interconnect Services B.V. en aan hem gelieerde
ondernemingen, Websites en platformen.
6. Klant: de (rechts)persoon, handelend vanuit beroep of bedrijf, met
wie Interconnect een Overeenkomst is aangegaan.
7. Infrastructuur: de technische omgeving van Interconnect die de
Dienst mogelijk maakt, inclusief ondersteunende diensten van
leveranciers of andere derde partijen.
8. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Interconnect en Klant op
grond waarvan Interconnect een Dienst levert, inclusief bijlage(n).
9. Registry: Instantie die domeinnamen of IP-adressen uitgeeft en
beheert.
10. Ruimte: de fysieke ruimte zoals beschreven in de Overeenkomst,
beperkt tot ruimte in racks van Interconnect tenzij expliciet anders in
de Overeenkomst bepaald.
11. Service Level Agreement: de overeenkomst tussen Interconnect en
Klant waarin kwalitatieve en kwantitatieve afspraken met betrekking tot
de levering en ondersteuning van Dienst zijn vastgelegd.
12. Telecomdienst: een Dienst zoals bedoeld in artikel 1 van de
Telecommunicatiewet.
13. Verwerkersovereenkomst: de Overeenkomst waarin afspraken
tussen Klant en Interconnect staan opgenomen ten aanzien van de
verwerking van persoonsgegevens.
14. Website: www.Interconnect.nl en andere websites waarvan
Interconnect eigenaar is.

3. OPLEVERING OF WIJZIGING VAN DE DIENST
1. Interconnect spant zich in om een Dienst of wijziging zo spoedig
mogelijk op te leveren, rekening houdend met redelijke wensen van
Klant. Door Interconnect opgegeven levertijden zijn nooit fatale
termijnen.
2. Interconnect levert de Dienst op wanneer deze volgens hem
geschikt is voor gebruik. Interconnect mag opleveren in fases.
3. Aanvaarding van Dienst of wijziging vindt plaats doordat Klant het
opgeleverde in gebruik neemt of niet binnen 7 dagen afkeurt op basis
van objectieve afwijking(en) van de Overeenkomst.
4. Als Klant de oplevering afkeurt neemt Interconnect de afwijking(en)
weg of reageert hij hierop, waarna de keuring van lid 3 wordt
herhaald. In overleg kunnen partijen de Overeenkomst aanvullen of
vervangen om tot een aanvaarding te komen. Bij afwijking van de
Overeenkomst, mag Interconnect deze weigeren of meerkosten in
rekening brengen.
5. Klant verleent tijdig alle informatie en medewerking die Interconnect
nodig heeft om een Dienst (op) te leveren, zoals benodigde codes en
de mogelijkheid om randapparatuur te plaatsen. Als Klant hier na
aanmaning niet aan voldoet mag Interconnect een Dienst opleveren
zoals deze dan is, zonder mogelijkheid voor Klant om het opgeleverde
te keuren.
6. Interconnect mag onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde
werkzaamheden laten verrichten door derden.
7. Interconnect mag technische eigenschappen van een Dienst
wijzigen en zal dit voor zo ver mogelijk schriftelijk aankondigen met
een termijn van 30 dagen.
8. Klant heeft het recht om de Overeenkomst op te zeggen als hij kan
aantonen dat de wijziging een grote impact heeft op zijn onderneming
of de Dienst, tenzij wijzigingen door de overheid of toeleveranciers
worden opgelegd. Klant moet dit schriftelijk communiceren vóór de
ingangsdatum van de wijziging.

15. Werknemers: personen die in dienst zijn of op opdrachtbasis zijn

4. GEBRUIK VAN DE DIENST

ingehuurd door een derde partij, of dit niet langer dan een jaar

1. Interconnect garandeert uitsluitend dat de Dienst geschikt is voor het

geleden waren.

genoemde doel in de Overeenkomst.

2. AANBOD EN AANVAARDING
1. Interconnect doet een Aanbod aan Klant. Prijzen zijn 30 dagen
geldig en zijn opgenomen in het Aanbod of worden op eerste verzoek
verstrekt.
2. Klant aanvaardt het Aanbod schriftelijk of op een door Interconnect
bepaalde wijze. Als Interconnect de aanvaarding accepteert ontstaat er
een Overeenkomst. Interconnect mag de aanvaarding weigeren.
3. Alleen omschrijvingen van de Dienst die staan opgenomen in de
Overeenkomst zijn bindend. De gestelde bepalingen of voorwaarden
van Klant gelden alleen als Interconnect deze uitdrukkelijk schriftelijk
heeft aanvaardt, ook als het ondergeschikte punten zijn.
4. Als bepalingen in de Overeenkomst conflicteren, geldt de
onderstaande rangorde (van boven naar beneden):
-

de Hoofdovereenkomst;

-

de eventuele Verwerkersovereenkomst

-

de eventuele partnerovereenkomst;

-

de eventuele Service Level Agreement;

-

overige bijlagen;
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2. Klant gebruikt de Dienst zorgvuldig en houdt zich aan de gegeven
voorschriften en richtlijnen van Interconnect.
3. Klant kan gebruik maken van Netwerken die (in)direct verbonden
zijn met het Netwerk van Interconnect, onder de voorwaarden die de
exploitanten daarvan stellen. Interconnect vormt hierbij geen partij.
4.Klant dient vertrouwelijk om te gaan met codes en wachtwoorden en
deze enkel te gebruiken voor de Dienst. Interconnect mag ervan uit
gaan dat alle handelingen tijdens het gebruik van de Dienst door Klant
zijn goedgekeurd.
5. Als volgens Interconnect een gevaar ontstaat voor het functioneren
van het Netwerk, de koppeling met andere netwerken of de
dienstverlening van Interconnect, door (het nalaten van) handelingen
van Klant, mag Interconnect alle redelijke maatregelen treffen om hier
een einde aan te maken. Downtime als gevolg van deze maatregelen
wordt niet meegerekend bij de bepaling van beschikbaarheid.
6. Klant mag geen Apparatuur of programmatuur gebruiken waardoor
schade of een storing aan de Dienst, aan Interconnect of aan een
derde kan ontstaan.
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7. Klant zorgt ervoor dat door hem ingezette Apparatuur voldoet aan

6. BESCHIKBAARHEID VAN DE DIENST

alle toepasselijke (inter)nationale regelgeving en standaarden.

1. Interconnect spant zich in om een onverstoorde beschikbaarheid

Registraties, vergunningen of toestemmingen voor gebruik van

van de Dienst te realiseren, met uitzondering van onderhoud. Klant

Apparatuur zijn voor eigen rekening en risico van Klant.

accepteert dat een beschikbaarheid zonder onderbrekingen

8. Als Interconnect software of andere werken beschikbaar stelt,

onmogelijk is.

ontvangt Klant voor de duur van de Overeenkomst een beperkt

2. Interconnect spant zich in om backups te maken van data van Klant

gebruiksrecht. Alle (auteurs)rechten rechten blijven bij Interconnect of

voor zover dit mogelijk is, maar geeft geen garantie dat er ten alle

zijn leveranciers.

tijden een backup beschikbaar is. Klant is zelf verantwoordelijk voor het

9. Klant mag alleen software gebruiken waarvoor hij geldige licenties

maken van een backup en dient bij beëindiging van de Overeenkomst

bezit. Interconnect mag hier bewijs voor opvragen en een audit (laten)

zelf tijdig een kopie op te vragen.

uitvoeren, in welke gevallen Klant redelijkerwijs zal meewerken. Alle

3. Interconnect spant zich voor zover mogelijk van hem verlangd kan

kosten die voortkomen uit een gebrek aan (juiste) licenties, zijn voor

worden in om ingezette software up-to-date te houden en de

rekening en risico van Klant.

koppeling met andere Netwerken in stand te houden en te

10. Metingen ten aanzien van meerkosten worden uitgevoerd door

onderhouden. Interconnect heeft het recht om updates of patches niet

Interconnect en zijn bindend.

te installeren.

11. Klant mag de Dienst niet wederverkopen, wederverhuren of

4. Klant zal storingen in de Dienst zo snel mogelijk melden aan

beschikbaar stellen aan een derde, tenzij Klant een

Interconnect, waarna Interconnect deze zo spoedig mogelijk zal

partnerovereenkomst sluit met Interconnect. Interconnect bepaalt of

verhelpen binnen zijn kantoortijden. Als het probleem aan

Klant hiervoor in aanmerking komt. De rechten en plichten van partijen

Interconnect of zijn leveranciers is te wijten, worden er geen

bij wederverkoop zijn vastgelegd in de partnerovereenkomst.

meerkosten voor Klant in rekening gebracht.

12. Klant zorgt ervoor dat bij wederverkoop elke gebruiker van de
Dienst zich houdt aan de verplichtingen welke Interconnect aan Klant
heeft opgelegd en alle verplichtingen welke aan Interconnect of Klant

7. NOTICE & TAKEDOWN
1. Als een derde aan Interconnect aantoont dat (een klant van) Klant

worden opgelegd door een Registry of leverancier.

onrechtmatig handelt, mag Interconnect alles doen om het

5. GEBRUIK VAN DE RUIMTE

2. Als sprake is van (mogelijke) strafbare feiten mag Interconnect

onrechtmatig handelen te stoppen.

1. Klant verkrijgt toegang tot de Ruimte als dit nodig is voor de Dienst.

aangifte doen, relevante informatie overdragen aan de bevoegde

Werkzaamheden door Klant binnen of aan de Ruimte zullen efficiënt,

instanties en zijn volledige medewerking verlenen aan het onderzoek

vakkundig en zonder overlast verricht worden.

van deze instanties.

2. Klant huurt alleen Ruimte binnen de door Interconnect aangewezen
racks. Mocht Ruimte in de vorm van bodem worden gehuurd, dan
moet Klant een door Interconnect beschikbaar gesteld
inventarisatieformulier invullen om de Apparatuur te documenteren.
Racks blijven eigendom van Interconnect.
3. Apparatuur wordt op risico van Klant geplaatst in de toegewezen
Ruimte. Klant zal Apparatuur en bijbehorende software deugdelijk
beveiligen tegen inbraken en misbruik door derden en verzekeren
tegen verlies, diefstal en beschadiging.
4. Klant zal geen veranderingen in de Ruimte aanbrengen of
bekabeling buiten de Ruimte aanleggen zonder schriftelijke
toestemming van Interconnect. Bij gebrek hieraan zal de
oorspronkelijke situatie worden hersteld door Klant of zal het herstel
voor rekening en risico van Klant zijn.
5. Op verzoek van Klant kan Interconnect tegen meerkosten,
handelingen verrichten in de afgenomen Ruimte (Smart Hands). Deze
handelingen worden verricht zonder garantie.
6. Interconnect mag de toegewezen Ruimte altijd inspecteren.
7. Klant is aansprakelijk voor het gedrag van personen die hij tot de
toegewezen Ruimte toelaat.
8. Op verzoek van Interconnect zal Klant een vervangende,
gelijkwaardige ruimte in een datacenter van Interconnect accepteren.

8. DOMEINNAMEN EN IP-ADRESSEN
1. Voor Diensten met een domeinnaam of IP-adres mag Interconnect
namens Klant een Overeenkomst met het betrokken Registry sluiten,
hierop zijn de voorwaarden van het Registry van toepassing.
2. Klant dient de voorwaarden van het Registry strikt na te leven.
Interconnect mag deze voorwaarden ten aanzien van Klant handhaven
alsof hij de Registry is.
3. Bevestiging van de registratie van een domeinnaam en IP-adres van
Klant kan alleen uit schriftelijke bevestiging van Interconnect vernomen
worden. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging.
4. Als Klant de Overeenkomst niet nakomt en dit schriftelijk kenbaar is
gemaakt door Interconnect, mag Interconnect een domeinnaam of IPadres ontoegankelijk maken, innemen, opheffen of overnemen. Als
een domeinnaam na opzegging niet tijdig is verhuisd door Klant, mag
Interconnect deze overnemen.
5. Interconnect is geen partij in de Overeenkomst tussen Klant en
Registry. Het Registry mag Klant rechtstreeks aanspreken op het
gebruik van een domeinnaam of IP-adres en mag tevens zijn
voorwaarden aanpassen. Als Klant hierbij het recht krijgt of verplicht
wordt om afstand te doen van een domeinnaam of IP-adres, dient
Klant de Overeenkomst op te zeggen tegen de reguliere voorwaarden

Partijen dragen in deze situatie elk hun eigen kosten.

en termijnen.

9. Interconnect mag Apparatuur verplaatsen, uitschakelen of

9. PRIVACY EN VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

verwijderen als onvoorziene omstandigheden daartoe dwingen.
10. Als Klant Apparatuur van een andere klant van Interconnect
beschadigt of ontvreemdt, mag Interconnect alles doen om de
gedupeerde in gelegenheid te stellen de Klant aansprakelijk te stellen.
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1. Als partijen geen Verwerkersovereenkomst sluiten in de zin van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), dan gelden de
bepalingen in dit artikel als zodanig.
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2. Bij de verwerking van persoonsgegevens via de Dienst door Klant,

contractovername, wijziging tenaamstelling of vergelijkbare

met uitzondering van de colocatie dienstverlening, vallen Klant en

verrichtingen en voor overschrijding van vatbare posten zoals

Interconnect onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming

dataverkeer, stroomverbruik en licenties.

(AVG). Klant vormt dan ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ en Interconnect

3. Interconnect mag op de eerste dag van een maand de tarieven

vormt de ‘Verwerker’.

verhogen en kondigt dat minstens 30 dagen vooraf aan. Alleen als het

3. Interconnect en aan hem gelieerde ondernemingen mogen binnen

tarief voor de totale Dienst in een kalenderjaar met meer dan 5% stijgt,

en buiten de Europese Economische Ruimte gegevens van Klant laten

en dat niet mede wordt veroorzaakt door de overheid of een

verwerken als dat nodig is voor het (doen) leveren van de Dienst.

leverancier van Interconnect, mag Klant de Dienst binnen 14 dagen na

4. Interconnect treft doeltreffende beveiligingsmaatregelen om de

aankondiging tegen de wijzigingsdatum opzeggen. Prijsverlagingen en

risico’s met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in de

wijzigingen van tarieven voor (meer)verbruik mag Interconnect altijd

Dienst of het Netwerk te beschermen en waarborgen.

doorvoeren, zonder mogelijkheid voor Klant om op te zeggen.

5. Als Klant de verwerkingsverantwoordelijke is, wordt de verwerking
van persoonsgegevens alleen uitgevoerd door Interconnect in
opdracht van Klant.
6. Klant verwerkt persoonsgegevens alleen in de Dienst als deze op
rechtmatige wijze zijn verkregen en deze geen inbreuk maken op
enige rechten van derden.
7. Interconnect zal geen gegevens gegenereerd door Klant
verzamelen of bewaren tenzij het nodig is voor het (doen) leveren van
de Dienst of Interconnect hiertoe verplicht wordt gesteld.
8. Als Klant vanwege wettelijke verplichtingen gegevens die zijn
opgeslagen via de Dienst moet wijzigen, verwijderen of overdragen,
werkt Interconnect mee voor zover nodig. Interconnect mag hier
meerkosten voor in rekening brengen.
9. Wanneer beveiligde persoonsgegevens van Klant in handen van
derden vallen, als gevolg van een datalek, reageert Interconnect hier
zo adequaat mogelijk op. Interconnect zal Klant hier zo spoedig
mogelijk over informeren. Klant is zelf verantwoordelijk voor de
melding van inbreuk op persoonsgegevens bij Autoriteit
Persoonsgegevens.
10. Interconnect mag persoonsgegevens van Klant verstrekken aan een
derde of bevoegde instantie als zij hiertoe verplicht wordt. Klant wordt
ingeval van verstrekking aan derden zo spoedig mogelijk
geïnformeerd door Interconnect.

12. BETALING
1. De vergoedingen voor de Dienst zijn verschuldigd vanaf het
moment dat Interconnect de Dienst (gedeeltelijk) oplevert.
Interconnect brengt de verschuldigde vergoedingen in rekening via
een factuur. Interconnect mag elektronisch factureren.
2. Betaling dient binnen 14 dagen vanaf de factuurdatum plaats te
vinden. De ontvangst van het verschuldigde bedrag door Interconnect
geldt als moment van betaling.
3. Klant kan bezwaren tot de vervaldatum van de factuur schriftelijk
kenbaar maken aan Interconnect, waarna Interconnect een onderzoek
zal instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Het gedeelte van
het factuurbedrag waartegen geen bezwaar wordt gemaakt blijft
opeisbaar. Betaling van dat gedeelte mag niet worden opgeschort.
4. Interconnect mag betaling via automatische incasso eisen. Bij nietgeslaagde incasso’s wordt €25 incassokosten in rekening gebracht.
5. Vaste kosten zijn vooraf verschuldigd. Overige kosten worden
gefactureerd op basis van nacalculatie.
6. Als de kredietwaardigheid van Klant daartoe aanleiding geeft, mag
Interconnect financiële zekerheid eisen ter hoogte van het bedrag dat
Klant volgens Interconnect voor zes maanden verschuldigd zal zijn. Als
Klant binnen 14 dagen na verzoek daarvan niet voldoet aan de
zekerheid, mag Interconnect zijn dienstverlening opschorten. Zodra op
grond van de feiten en omstandigheden de noodzaak tot

10. GEHEIMHOUDING

zekerheidstelling niet meer bestaat, zal Interconnect deze laten

1. Klant en Interconnect zijn verplicht tot geheimhouding van

vervallen en het bedrag zonder rente terugbetalen.

verkregen gegevens van vertrouwelijke aard ten aanzien van derden.

7. Als betaling niet binnen de in lid 2 vermelde termijn heeft

2. Lid 1 is niet van toepassing als het informatie betreft die reeds

plaatsgevonden, is Klant van rechtswege in verzuim en vanaf de

bekend was bij de partij, rechtmatig en onafhankelijk van de

factuurdatum een rente van 1,5% per (gedeelte van een) maand

wederpartij is verzameld, rechtmatig zonder plicht tot geheimhouding

verschuldigd over het nog openstaande bedrag en eventuele

van een derde is verkregen of het door de rechthebbende is

administratiekosten.

vrijgegeven in het publieke domein.

8. Alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening

3. Verstrekking van vertrouwelijke informatie mag enkel plaatsvinden

van Klant. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste

als dat nodig is voor uitvoering van de Overeenkomst, er toestemming

15% van het door Klant verschuldigde bedrag, dit betreft de hoofdsom

is verleend door de wederpartij of als er een wettelijke plicht of

plus de vertragingsrente en administratiekosten.

bevoegd gegeven bevel bestaat met de voorwaarde dat de

9. De vordering tot betaling is direct opeisbaar als Klant failliet wordt

wederpartij (mits toegestaan) hiervan op de hoogte wordt gebracht.

verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag

4. Als er sprake is van betrokkenheid van derden bij de uitvoering van

op vermogensbestanddelen van Klant wordt gelegd, overlijdt, in

de Overeenkomst, garanderen partijen dat er overeenkomstige

liquidatie treedt of wordt ontbonden.

bepalen met betrekking tot geheimhouding worden gesteld.

10. Klant mag het aan Interconnect verschuldigde bedrag niet

11. PRIJZEN

verrekenen met vorderingen op Interconnect.

1. Interconnect vermeldt alle prijzen in euro’s, exclusief omzetbelasting

13. AANSPRAKELIJKHEID

en andere van overheidswege opgelegde heffingen en onder

1. Interconnect accepteert wettelijke verplichtingen tot

voorbehoud van type- en rekenfouten.

schadevergoeding voor zover staat beschreven in dit artikel.

2. Interconnect mag naast de overeengekomen prijzen kosten in

2. De totale aansprakelijkheid van Interconnect wegens toerekenbare

rekening brengen voor specificatie van nota's, opzegging,

tekortkoming in de nakoming van (een deel van) de Overeenkomst, is
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beperkt tot vergoeding van vermogensschade tot maximaal de

aangevraagd, dit aan hem is verleend of in staat van faillissement is

maandprijs (exclusief BTW) van (dat deel van) de Overeenkomst met

gesteld.

een maximum van vijftigduizend euro per (reeks van samenhangende)

6. Als Klant een op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst

gebeurtenis(sen).

niet nakomt, mag Interconnect de gesloten Overeenkomsten met Klant

3. De totale aansprakelijkheid van Interconnect voor schade door dood

beëindigen zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie.

of lichamelijk letsel beperkt zich tot maximaal vijfhonderdduizend euro

Interconnect behoudt hierbij het recht op vergoeding van schade,

per (reeks van samenhangende) gebeurtenis(sen).

gederfde winst en rente.

4. Buiten de in lid 2 en 3 genoemde gevallen rust geen enkele

7. Na beëindiging van de Overeenkomst verwijdert Interconnect alle

aansprakelijkheid voor schadevergoeding op Interconnect, behalve als

onder de Overeenkomst opgeslagen gegevens en betrokken accounts,

dit niet wettelijk beperkt mag worden.

zonder verplicht een kopie te verschaffen. Apparatuur van Klant moet

5. Aansprakelijkheid van Interconnect ontstaat pas als Interconnect na

op de einddatum verwijderd zijn uit de Ruimte. Als Apparatuur niet is

schriftelijke ingebrekestelling door Klant niet binnen een redelijke

verwijderd, mag Interconnect deze op risico en kosten van Klant

termijn aan zijn verplichtingen voldoet, of daar niet aan kan voldoen

verwijderen en opslaan, totdat Klant de Apparatuur ophaalt.

door blijvende schade. De ingebrekestelling moet de schade duidelijk

8. Klant moet de gehuurde of beschikbaar gestelde Apparatuur van

omschrijven en binnen 30 dagen na het ontstaan door Interconnect

Interconnect of leverancier in goede staat retourneren, bij gebrek

zijn ontvangen.

hieraan mag Interconnect een vergoeding voor herstel of vervanging

6. Klant vrijwaart Interconnect voor vorderingen en

bedingen.

aansprakelijkstellingen van derden, zoals boetes of naheffingen voor
licenties, als deze niet aan Interconnect is te wijten.

17. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST
1. Wijzigingen worden alleen doorgevoerd als beide partijen

14. OVERMACHT

schriftelijke toestemming hebben gegeven, tenzij anders staat

1. Interconnect is niet verplicht tot het nakomen van verplichtingen

opgenomen in de Overeenkomst.

tegenover Klant in geval van verhindering als gevolg van overmacht.

2. Interconnect mag deze algemene voorwaarden wijzigen en deze

2. Interconnect mag in geval van tijdelijke overmacht de levertijd of de

van toepassing verklaren op de eerder genoemde Overeenkomsten en

termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden verricht,

voorwaarden (zie artikel 2.4). Deze wijzigingen treden na 30 dagen

verlengen met de tijdsduur van de overmacht. Als de overmacht langer

van bekendmaking in werking.

dan zes maanden duurt, mag Klant de Overeenkomst ontbinden.

3. Interconnect zal wijzigingen bekend maken op de Website, middels

3. Klant heeft in geval van overmacht geen recht op

brief of e-mail, of dergelijke communicatiewijzen.

schadevergoeding.

4. Als Klant een wijziging in de algemene voorwaarden niet wil

15. OPSCHORTING
1. Als Klant een verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt, mag
Interconnect de Dienst beperken of uitschakelen, Apparatuur onder

accepteren kan hij de Overeenkomst binnen 30 dagen na
bekendmaking opzeggen volgens artikel 16.3 en 16.4. Tot het einde
van de Overeenkomst blijven dan de oude voorwaarden van kracht.

zich houden en de toegang tot de Ruimte ontzeggen. Hierbij blijft de

18. SLOTBEPALINGEN

betalingsverplichting van Klant bestaan. De opschorting wordt

1. Klant stelt Interconnect bij administratieve wijzigingen zo spoedig

opgeheven als Klant zijn verplichtingen alsnog nakomt en de kosten

mogelijk schriftelijk op de hoogte.

voor herstel voldoet binnen een door Interconnect gestelde termijn.

2. Zonder schriftelijke toestemming van Interconnect mag Klant de

Interconnect mag bij gebrek hieraan Apparatuur van Klant verkopen.

rechten en plichten uit de Overeenkomst niet overdragen aan een derde.

16. DUUR EN BEËINDIGING
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn die is genoemd
in de Overeenkomst of, als deze niet vermeld is 12 maanden en wordt
daarna stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd. De bepaalde
termijn start op het moment van oplevering door Interconnect en
wordt verlengd met het restant van het lopende kalenderkwartaal.
2. In afwijking van lid 1 wordt de Overeenkomst voor de Dienst
“Domeinregistratie (Plus)” na afloop stilzwijgend verlengd tegen de
bepaalde termijn.
3. Beide partijen kunnen de Overeenkomst op of na het einde van de
bepaalde termijn opzeggen met een opzegtermijn van één
kalendermaand of één maand bij een Telecomdienst.
4. Opzegging dient schriftelijk en ondertekend of op een andere door
Interconnect bepaalde wijze, te gebeuren. Interconnect mag een
opzegging weigeren, als hij deze onbetrouwbaar of onvolledig vindt.
5. Beide partijen mogen de Overeenkomst zonder rechterlijke
tussenkomst of ingebrekestelling met onmiddellijke ingang ontbinden,
als de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling heeft

3. De door Interconnect ontvangen of opgeslagen versie van enige
communicatie of administratie is bepalend, met uitzondering van
tegenbewijs aangeleverd door Klant.
4. Als een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of
vernietigd wordt, zijn de overige bepalingen volledig van kracht. Klant
en Interconnect zullen in overleg treden om een nieuwe bepaling vast
te stellen, waarbij het doel en de strekking van de voormalige bepaling
in acht wordt genomen.
5. In deze voorwaarden wordt e-mail tevens beschouwd als
‘schriftelijk’, op voorwaarde dat de afzender een legitieme partij vormt
en dat de integriteit van het bericht voldoende vaststaat.
6. Klant mag geen handelsnamen, merknamen, logo’s of tekens van
Interconnect gebruiken om goodwill of goede naam te creëren voor
de werving van klanten door Klant. Klant mag wel communiceren dat
zij gebruik maakt van diensten van Interconnect.
7. Klant en aan hem gelieerde ondernemingen zullen tot één jaar na
afloop van de Overeenkomst geen Werknemers van Interconnect in
dienst nemen of op andere wijze, direct of indirect, voor zich laten
werken zonder schriftelijke toestemming van Interconnect.
Interconnect mag per direct een opeisbare boete van tienduizend
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euro opleggen aan Klant bij overtreding van het bovenstaande voor
zolang de overtreding duurt dan wel voortduurt.
8. Alle geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst, worden
voorgelegd aan de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch.
9. Op de Overeenkomst is de Nederlandse wet- en regelgeving van
toepassing.
10. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands. Bij
een vertaling is de Nederlandse tekst bindend.
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