VOORWAARDEN - SHARED WEBHOSTING
Stichting Bon Artz - ‘Website voor een Tientje’
[ 1 ] Facturatie en prijs
Kort na de eerste aanmaak en 4 weken voor iedere jaarlijkse verlenging ontvang je onze
factuur. Prijswijzigingen zijn jaarlijks voorbehouden i.v.m. de kostprijs van het
overkoepelende abonnement. Je betaalt voor een jaar en tussentijds wordt de prijs niet
gewijzigd. De betalingstermijn van onze factuur is 2 weken. Indien wij na 3 weken nog geen
betaling hebben ontvangen moeten wij het contract als opgezegd beschouwen (zie Lid 7).
De factuur bestaat uit:
• kosten shared-webhosting
• btw (9% laag tarief)
[ 2 ] Pakket
Het volgende wordt opgeleverd:
• 1x .nl-domeinnaam naar keuze, 512mb opslag ruimte, Wordpress website (kaal).
Een x-aantal emailadressen naar keuze, gebaseerd op je domeinnaam.
• Je krijgt een Wordpress webmaster username + password. Hiermee kun je de
Wordpress website geheel zelf bijhouden en eventuele plug-ins installeren.
[ 3 ] Aansprakelijkheid
Wij zijn aansprakelijk voor het opgeleverde pakket als in Lid 2. Jij bent aansprakelijk voor het
toevoegen van eigen content en het gebruik daarvan. Stichting Bon Artz draagt geen enkele
aansprakelijk m.b.t. je inhoudelijke website na oplevering. We houden wel toezicht en
behouden het recht om n.a.v. van je content of gebruik het contract stop te zetten, bij
overtreding van de Spelregels in Lid 4.
[ 4 ] Spelregels
1. Je website, inhoud en/of gebruik is altijd in overeenstemming met de Nederlandse
wet. Je draagt zelf zorg dat jouw gebruikers ook binnen de wet handelen. Je neemt
zelf passende en afdoende maatregelen indien dat niet zo is.
2. Je website bij ons moet altijd een cultureel doel hebben, eraan bijdragen of bijv. een
groep representeren, die een cultureel doel nastreeft.
3. Je verhuurt het opgeleverde nooit door aan derden. Bij overtreding wordt je website
per direct verwijderd, wordt je contract per direct opgezegd, en vervalt je claim op
onze ondersteuning bij het eventueel terughalen of verhuizen van je content.
[ 5 ] Updates
Stichting Bon Artz draagt zorg voor automatische updates van het onderliggende systeem,
met uitzondering van je evt. eigen Wordpress thema’s. Je thema kan je frontend dusdanig
wijzigen, daarom kun je dat beter zelf doen op een zelf gekozen (veilig) moment.
[ 6 ] Back-up & Support
Stichting Bon Artz verzorgt een back-up van je website, op ieder moment dat het systeem
wordt geüpdatet. Het is altijd raadzaam om eigen kopieën van content, foto’s etc. ook zelf te
bewaren. Er is beperkte support voor bijv. het opzetten van een eerste ‘basis’ website vanuit
Stichting Bon Artz. Deze support mag je gewoon via ons algemene emailadres aanvragen.
[ 7 ] Opzeggen
Opzeggen (via email) kan altijd, maar het best is een maand opzegtermijn aan te houden,
om eventuele verhuistokens goed te kunnen regelen. Je website en (persoons)gegevens
worden na opzegging geheel verwijderd uit onze omgeving. Er vindt na opzegging geen
restitutie plaats van enige restwaarde van de voorgaande factuur. Domeinnaam registratie
wordt vooruit betaald en loopt altijd door, ongeacht de provider. Die looptijd neem je dus
mee naar een eventuele volgende webhosting provider, indien je de verhuizing tijdig met ons
regelt.

