Overeenkomst betreffende het medegebruik van het Internet van
Hoofdgebruiker :
H&R Project
Van Stolbergstrjitte 43 , 9288BG te Kootstertille.
Tel. 06-4120 5214 / 0512 741995
info@henrproject.com
Bank nr. NL41 RABO 0349835055 t.n.v de H&R Project. Kvk 01106467
1. Aan het medegebruik zijn enkele voorwaarden verbonden, t.w.:
a. Geen data limit op gebruik van de dataverbinding.
b. Er mogen uiteraard geen verboden handelingen plaats vinden zoals hacken,
downloaden van illegale /sites / programma’s -, e.d. Hoofdgebruiker zal volledige medewerking verlenen aan justitie indien nodig.
c. U neemt een dienst af middels een draadloze techniek welke beïnvloedbaar is door omgevingsinvloeden,
de hoofdgebruiker kan geen enkele garantie geven op de kwaliteit of veiligheid van de dienst.
2. De hoofdgebruiker is niet aansprakelijk voor eventuele financiële en/of gerechtelijke
gevolgen van een verkeerd of verboden gebruik door de medegebruiker.
3. De medegebruiker is aan de hoofdgebruiker een maandelijkse vergoeding
verschuldigd (dit bedrag is afgesproken met de hoofdgebruiker zie contract) te voldoen middels incasso.
4. Mocht de verbinding tijdelijk uitvallen dan hebben medegebruikers geen recht op
schadevergoeding of kwijtschelding van de maandelijkse vergoeding, zie ook 1.c.
5. De medegebruikers hebben eveneens geen recht op schadevergoeding of
kwijtschelding indien het uitvallen te wijten is aan oorzaken van buitenaf zoals
bijvoorbeeld storingen in het elektriciteitsnet, stormschade e.d.
6. De hoofdgebruiker zal in geval van tijdelijk uitvallen van de verbinding alles in het
werk stellen om de verbinding zo spoedig mogelijk weer te herstellen, ook zal deze zorg dragen voor deugdelijke noodscenario's om het netwerk
vrijwel in elke situatie in de lucht te houden zoals bij wet bepaald. ( noodstroom, monitoring en back-up routes )
7. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van tenminste 12
maanden, waarna het contract automatisch wordt verlengd per maand.
8. Na die periode geldt een opzegtermijn van 1 maand.
9. Hoofdgebruiker is bij voorkeur per E-mail bereikbaar, of telefonisch vanaf maandag
t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur (E-mail adres: info@henrproject.com) .Op
zaterdag, zondag is hoofdgebruiker alleen bereikbaar voor de zeer urgente problemen aan hoofdinstallaties, hetzij een aangepaste SLA met
betreffende klant afgesproken.
10. Het is de gebruiker alleen toegestaan de computers in zijn eigen huis op het netwerk
aan te sluiten.
11. Hebt u een betalingsachterstand dan kan uw internetverbinding worden afgesloten en deze
kan hersteld worden nadat uw betalingsachterstand en extra her aansluitingskosten
zijn voldaan.

Medegebruiker;

Met ingang van: .......................................... per maand: Euro € …..
Naam: .......................................................................... Geboorte: .........…
Telefoon: ........................ Mob: ........................ Email: ............................…
Adres: ............................................…
Datum......................
Postcode ................. Plaats................................ Handtekening:
Locatie dienstafname als niet hetzelfde als post adres boven:
Adres:...........................................................
Postcode..................... Plaats..
In te vullen door H&Rproject:
Kastje in huis Draadloos Router / Splitter: Bruikleen, NVT of Betaald € _______
Antenne, External .................................... Bruikleen, NVT of Betaald € ________

