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Op alle hostingdiensten van IsaHosting zijn naast de Algemene Voorwaarden onderstaande aanvullende
voorwaarden van toepassing. Voor zover deze bepalingen afwijken of strijdig zijn met de Algemene Voorwaarden,
zullen de onderstaande bepalingen prevaleren voor de betreffende zaken en/of diensten.

www.isahosting.nl

Aanvullende bepalingen Hosting
1. Gebruiksvoorwaarden
1.1 De Diensten (waaronder het Abonnement), goederen en/of gebruiksrechten welke door IsaHosting worden
verleend of geleverd aan Opdrachtgever, mogen slechts worden aangewend voor legale en legitieme doeleinden.
Bovendien mogen deze slechts worden aangewend op zodanige wijze dat geen inbreuk wordt gemaakt op de
rechten van derden, waaronder begrepen doch niet beperkt tot rechten van Intellectuele Eigendom en
bescherming van Persoonsgegevens.

ABN-Amro : 50.46.72.142

•

Onrechtmatig gebruikt materiaal dan wel materiaal waar copyright op rust, wat valt onder een
handelsmerk of wat auteursrechtelijk beschermd is.

•

Materiaal dat door IsaHosting wordt beoordeeld als bedreigend, discriminerend, obsceen, of op enigerlei
andere wijze als aanstootgevend kan worden gezien.

•

Pornografie en ander seksueel gerelateerd materiaal.

•

Het promoten van illegale activiteiten of het plaatsen van sites met illegale inhoud.

•

Pogingen te ondernemen in te breken op servers, netwerkcomponenten of sites van derden of op welke
wijze dan ook schade toe te brengen.

•

Het hosten van Warez, MP3, illegale sofware, IRC, chat rooms en IRC bots tenzij expliciet door IsaHosting
toegestaan.

•

Het op welke manier dan ook versturen van SPAM of ongewenste e-mail.
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1.3 Zodra voor IsaHosting redelijkerwijs voldoende vaststaat dat sprake is van inbreuk of strijdigheid als bedoeld in
het voorgaande lid van dit artikel, heeft IsaHosting steeds het recht om de dienst of andere voorzieningen ten
behoeve van Cliënt met onmiddellijke ingang stop te zetten dan wel de betreffende informatie te verwijderen.
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1.4 Voor de gevolgen van het al dan niet handhaven of (tijdelijk) stopzetten van de dienst in verband met het
bovenstaande zal IsaHosting nimmer aansprakelijk zijn jegens Cliënt en/of derden. Cliënt zal IsaHosting vrijwaren
en schadeloos stellen ter zake van alle eventuele aanspraken van derden die uit het gebruik door Cliënt van de
Diensten - zowel direct als indirect - mochten voortvloeien.

1.5 Cliënt dient zich bij gebruikmaking van de Diensten in alle opzichten op te stellen en te gedragen conform
hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig Internetgebruiker verwacht mag worden en is steeds verplicht de
Netiquette in acht te nemen.
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1.6 IsaHosting heeft het recht de dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik hiervan te beperken en
levering van Diensten op te schorten, indien Cliënt enige verplichting jegens IsaHosting niet nakomt dan wel in
strijd handelt met de overeenkomst. IsaHosting zal Cliënt hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in
redelijkheid niet van IsaHosting kan worden gevergd.

2. Betalingsvoorwaarden
2.1 De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling
heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten
van IsaHosting
2.2 De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij
vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen per jaar vooraf te worden voldaan per factuur. De vergoeding voor
andere kosten worden jaarlijks vooraf geïncasseerd.
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1.2 IsaHosting neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de informatie geplaatst door de opdrachtgever. Het is
de klant expliciet verboden de servers van IsaHosting of haar partners te gebruiken voor:

info@isahosting.nl
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IsaHosting is een divisie van IsaDesign en is ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder nr. 17180294. Op alle uitgebrachte offertes, aanvaarde opdrachten
en gedane leveringen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing welke gedeponeerd zijn bij de KvK te 's-Hertogenbosch.

