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Wanneer de inhoud luidt: "Wij" omvat dit mijnhosting of enige andere partij die op mijnhosting 's impliciete instructies 
handelt. "U" omvat de persoon die de aankoop heeft gedaan van de diensten of de partij die op de instructies van de 
klant handelt. "Lid" omvat de koper van de diensten of een partij die op de instructies van de koper handelt. "De 
Registreerder" omvat de aanvrager van een domeinnaam of een partij die op de instructies van de Registreerder's 
handelt. "Registratie" verwijst naar de relevante domeinnamen registratie. "Server": de computer apparatuur die in 
verband staat met de levering van de Diensten. "Website": het gebied op de server toegewezen door ons voor het 
gebruik van uw site op het internet. "TOS" omvat deze overeenkomst. mijnhosting behoudt zich het recht voor om dit 
beleid te wijzigen op elk gewenst moment met onmiddellijke ingang bij het plaatsen van de wijziging van deze URL: 
http://www.mijnhosting.org/tos.php. Rekening houdend met de onderlinge convenanten gaan hierin de partijen 
akkoord met het volgende, die van toepassing zijn gedurende de looptijd van deze overeenkomst:  

Domein Naam Registratie:  

1.1 Wij kunnen niet garanderen dat de domeinnaam die u wenst geregistreerd kan worden door of voor u, of dat het 
zal worden geregistreerd op uw naam. U moet er daarom niet van uitgaan dat de registratie van de door u 
aangevraagde domeinnaam (en) gelukt zijn totdat wij u in kennis brengen dat zij zijn ingeschreven. Elke actie van u 
voordat een dergelijke kennisgeving is verstuurd is op uw eigen risico.  

1.2 De registratie en het gebruik van uw domeinnaam is onderworpen aan bepalingen en voorwaarden van het 
gebruik die door de bevoegde autoriteit te benoemen zijn, u zorgt ervoor dat u zich bewust bent van die voorwaarden 
en dat u voldoet aan deze. U heeft geen recht om een claim tegen ons te brengen ten aanzien van de weigering om 
een domeinnaam te registreren. Alle administratiekosten betaald door u aan ons worden niet gerestitueerd ondanks 
de weigering van de naamgeving instantie om de gewenste naam te registreren.  

1.3 Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van het gebruik van de door u gebruikte domeinnaam; 
enig geschil tussen u en alle andere personen moeten worden opgelost tussen de betrokken partijen in het geschil. 
Indien een dergelijk geschil zich voordoet, zijn wij gerechtigd naar eigen discretie en zonder opgave van reden om, te 
weigeren, opschorten of intrekken van de domeinnaam. Wij zullen ook het recht behouden om stappen te 
ondernemen bij de bevoegde autoriteit, maar zal niet verplicht worden deel te nemen aan een dergelijk geschil.  

1.4 Wij zullen geen domein vrij geven aan een andere provider, tenzij de volledige betaling voor dat domein is 
ontvangen door ons. 
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Web Site Hosting en Email  

2.1 Wij maken geen representatie en geven geen garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid of de kwaliteit van 
de informatie van een persoon die gegeven word via de server en we zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade 
van gegevens die zijn opgeslagen op de server.  

2.2 Er word van u verwacht dat u een adequate verzekering afsluit met betrekking van dekking van enig verlies of 
beschadiging van gegevens die zijn opgeslagen op de server.  

2.3 U verklaart, verbind en garandeert ons dat u de website zal gebruiken voor legale doeleinden. In het bijzonder, u 
vertegenwoordigt, garandeert en verbindt zich ertoe naar ons dat:  

2.3.1 Je zal de server niet gebruiken op een manier waardoor enige wet of regelgeving in het gedrang komt, noch zal 
je toestaan of toelaten een andere persoon dit te laten doen.  

2.3.2 U zult niet posten, linken of te verwijzen naar:  

( A.) Al het materiaal dat onwettig, bedreigend, beledigend, schadelijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch, 
godslasterlijk, copyrighted of anderszins strafbaar is zoals bepaald door mijnhosting op geen enkele manier.  

(B.) Een materiaal dat een virus of andere vijandige computerprogramma bevat.  

(C.) Een materiaal dat is, of aanzet tot het plegen van een strafbaar feit, of die een octrooi, handelsmerk, modelrecht, 
auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht of gelijkaardige rechten van een persoon die kan bestaan 
onder de wetten die in strijd zijn met de jurisdicties.  

2.3.3 U stuurt geen bulk e-mail via ons netwerk. Evenmin zal u een site gehost op ons netwerk niet promoten met 
behulp van bulk e-mail.  

2.3.4 U zal geen programma's gebruiken die buitensporige systeem hulpbronnen gebruiken met inbegrip van, 
processor en geheugen. Wij plaatsen geen IRC, IRC bots, of andere server resource-intensieve programma's.  

2.3.5 Als u de toegewezen schijf / bandbreedte zoals vermeld in uw aangekochte plan heeft verbruikt, gaat u akkoord 
met de aankoop van een aanvulling in blokken zoals uiteengezet in onze "Configureerbare optie Groepen" sectie. 
Deze betaling wordt onmiddellijk inbaar en is niet-betwistbaar. 

2.4 Wij behouden ons het recht om materiaal dat wij ongeschikt achten op uw website zonder voorafgaande 
kennisgeving te verwijderen. Wij hosten geen Warez, Kinderporno, pornografische of Auteursrechtelijk MP3-
bestanden.  

2.5 U dient vertrouwelijke informatie veilig te bewaren zoals, wachtwoorden en andere vertrouwelijke informatie met 
betrekking tot uw account en stelt ons onmiddellijk op de hoogte van een vermoeden van ongeoorloofd gebruik van 
uw account of inbreuk op de beveiliging, inclusief verlies, diefstal of onbevoegde verspreiding van uw wachtwoord of 
andere beveiligingsinformatie.  

2.6 U dient de procedures in acht te nemen die we van tijd tot tijd aan u melden en maak geen gebruik van producten 
op de Server die schadelijk kunnen zijn voor onze andere klanten. 
2.7 De leden die gebruik maken van gratis hosting zijn uitgesloten van aangeboden promoties en acties die bedoeld 
zijn voor betalende leden. 
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2.7.1 Leden die gebruik maken van gratis hosting zijn verplicht om een banner te plaatsen op hun website zoals 
verstrekt door mijnhosting..  

2.8 U dient zichzelf ervan te verzekeren dat alle mail die wordt verzonden in overeenstemming is met de 
toepasselijke wetgeving (met inbegrip van de wetgeving inzake gegevensbescherming) en is verzonden op een 
veilige manier.  

2.8.1 Het verzenden van ongevraagde e-mailberichten, inclusief, zonder beperking, commerciële boodschappen en 
informatieve meldingen, is uitdrukkelijk verboden. Een Lid mag geen gebruik maken van mail servers van een andere 
site om mails te versturen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de site eigenaar.  

2.8.2 Het is in strijd met mijnhosting 's beleid voor de leden van onze servers om deel te nemen aan een van de 
volgende activiteiten:  

Om te posten/spotten naar usenet of andere nieuwsgroepen, forums, Het tonen van lijsten of andere soortgelijke 
verwijzingen die on-topic of off-topic zijn.  

Om massa mailings te versturen gevraagd of ongevraagd, of anderszins.  

Deel te nemen aan een van de vooraf genoemde activiteiten met behulp van de service van een andere provider, of 
deze activiteiten door middel van een door mijnhosting toegewezen server. 

Om informatie te vervalsen van een gebruiker verstrekt door mijnhosting of van andere gebruikers die ons van dienst 
zijn in verband met het gebruik van een mijnhosting service.  

2.8.2 (a) Consequenties van een overtreding waarneer mijnhosting zich bewust wordt van een vermeende schending 
van de Acceptabele gebruikers voorwaarden, mijnhosting zal een onderzoek starten. Tijdens het onderzoek kunnen 
de toegang van het mijnhosting account verbroken worden om verder misbruik tegen te gaan. Afhankelijk van de 
ernst van de overtreding kan mijnhosting , naar eigen inzicht besluiten om de service van het lid, te beperken, op te 
schorten of te beëindigen rekening houdend met andere civiele middelen. Indien een dergelijke overtreding een 
strafbaar feit is zal mijnhosting de juiste rechtshandhaving afdeling op de hoogte stellen van een dergelijke 
schending.  

2.8.2 (b) U bent aansprakelijk voor alle kosten die mijnhosting als gevolg van uw overtreding van deze voorwaarden 
moet maken. Dit is inclusief, maar niet beperkt tot, advocaat vergoedingen en kosten die voortvloeien uit Webmaster 
vragen op klachten en van en het opschonen van ongevraagde commerciële mailings en / of onbevoegde bulk 
mailings en / of newsserver schendingen. mijnhosting 's huidige uurtarief voor Webmaster reacties en op klachten en 
opruimen van ongevraagde commerciële mailings en / of onbevoegde bulk mailings en / of newsserver schendingen 
is € 80 per uur, met een minimum een (1) uur, plus € 1 voor elke bulk-e-mail of Usenet-bericht die is verzonden, plus 
€ 1 per klacht die is ontvangen. Server onderhoud honoraria van 85 euro per uur.  

2.8.3 mijnhosting aanvaart geen creditering aanvragen voor een eventuele uitval van onze service die ontstaan is als 
gevolg van schendingen van het beleid.  
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2.9 Elke toegang van andere netwerken aangesloten op mijnhosting moeten voldoen aan de regels die geschikt zijn 
voor andere netwerken  

2.10 Hoewel we alles zullen doen om ervoor te zorgen dat de integriteit en veiligheid van de Server optimaal is 
kunnen we niet garanderen dat de server vrij is van ongeautoriseerde gebruikers of hackers en wij zijn niet 
aansprakelijk voor de niet ontvangen of misrouting van e-mail of voor andere mislukkingen van e-mail.  

2.11 U kunt de service ten alle tijden en op elk moment opzeggen door in te loggen in het klanten systeem en dar 
een ticket te openen met het verzoek om de diensten te beëindigen vanwege uitval van diensten. 

Service  

3.1 Wij maken gebruik van onze redelijke inspanningen voor het ter beschikking stellen van de toegang tot de Server 
en de diensten maar wij zullen in geen geval aansprakelijk zijn voor het onderbreken van de Service of down-time 
van de server.  

3.2 Wij hebben het recht om de Diensten op te schorten op elk moment en om welke reden dan ook zonder 
mededeling, Mocht deze schorsing langer duren dan 7 dagen dan wordt u in kennis gesteld van de reden hiervan. Als 
reseller of sub-client, is het uw verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor back-up 's van sites van jou of degenen 
onder u. We behouden ons het recht voor om diensten te weigeren aan elke cliënt als we het gevoel hebben dat er 
iets onjuist is, en houden geen enkele aansprakelijkheid hiervoor. Ook wijzen wij u erop dat wij geen compensatie 
geven op onze netwerk uptime garantie.  

3.3 De Diensten aan u en uw account bij ons kan niet worden overgedragen of gebruikt worden door iemand anders 
dan jij. Niet meer dan 1 login sessie onder een account kan worden gebruikt. Als u meerdere accounts hebt, bent u 
beperkt tot 1 sessie per systeem; gebruiker programma's kunnen alleen worden uitgevoerd tijdens de login sessies. 
Als blijkt dat uw account is overgedragen aan een andere partij, of toont een andere activiteit in strijd met deze 
bepaling, hebben wij het recht om het account te annuleren en het beëindigen van de Diensten en / of deze 
overeenkomst met onmiddellijke ingang.  

Betalingen  

4.1 alle lasten betaalbaar door u voor de Diensten zullen met de schaal van lasten in overeenstemming zijn en 
tarieven die van tijd tot tijd door ons op onze website worden gepubliceerd en zullen gepast en betaalbaar vooruit 
onze dienstverlening zijn. Wij behouden ons het recht voor op elk ogenblik de tarifering te veranderen hoewel al 
tarifering voor de periode van prebetaling gewaarborgd is.  

4.2 Betalingen dienen elke tweejaarlijks, maand, kwartaal of jaar op de datum waarop de diensten werden 
aangevraagd tot een opzegging word aangevraagd. Als u kiest voor betaling via creditcard of betaalkaart machtigt u 
mijnhosting uw account kosten te debiteren van uw kaart.  

4.3 Alle betalingen dienen in EU Euro Of US Dollars te worden voldaan.  

4.4 Indien uw betaling wordt teruggetrokken door de bank als storno om welke reden, wordt u aansprakelijk voor een 
"nieuwe factuur" verhoogt met de 15 Euro administratie kosten  

4.5 Zonder afbreuk te doen aan onze andere rechten en rechtsmiddelen uit hoofde van deze overeenkomst, Mocht 
het te betalen bedrag niet worden betaald op of vóór de vervaldatum, dan zijn wij gerechtigd onverwijld de levering 
van Diensten op te schorten. 
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Beëindiging  

5.1 Indien u niet alle verschuldigde bedragen aan ons betaald, kunnen wij u diensten opschorten en / of deze 
overeenkomst met onmiddellijk ingang beëindigen zonder verdere kennisgeving aan jou.  

5.2 Indien u een van deze voorwaarden niet nakomt kunnen wij de diensten opschorten / of beëindigen met 
onmiddellijk van deze overeenkomstingang zonder kennisgeving aan jou. 

5.3 Indien u een bedrijf bent en je gaat in vereffening wegens insolventie of lijden onder de benoeming van een 
bewindvoerder of curator of in een vrijwillige regeling met uw schuldeisers, zijn wij gerechtigd om de Diensten op te 
schorten en / of beëindigen van deze overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder kennisgeving aan jou.  

5.4 Er zal geen restitutie worden verleend voor de dienstensector die in overeenstemming staan met punt 5.1, 5.2 en 
5.3.  

5.5 Wij behouden ons het recht voor om de Diensten op te schorten en / of beëindigen van deze overeenkomst op elk 
moment. In het geval van deze U zult eventueel recht hebben op pro rata restitutie op basis van de resterende 
periode van het lidmaatschap.  

5.6 U kan de diensten opzeggen op ieder moment door in te loggen in het klanten System (voor verificatie) en het 
verzoeken opzeggen van diensten te doen.  

5.7 Tijdens de eerste 30 dagen van de diensten heeft U recht op restitutie van betaalde vergoedingen met uitsluiting 
van de domeinnaam registratie, dedicated server, data transfersommen en buitensporige aanvragen voor 
ondersteuning Als u besluit om de Diensten te annuleren is mijnhosting de enige party die de geldigheid van uw 
vordering bepaald. En zal na aftrekking van de bovengenoemde vergoedingen van de gelden overmaken aan jou.  

5.7.1 Tijdens de eerste veertien dagen van de dienst heeft u recht op een volledige, niet goed geld terug restitutie 
exclusief zoals uiteengezet in de punten 5.7, 5.7.2, 5.7.3 en 12.5, alsmede uitsluitingen zijn opgenomen in sectie 2 
hierboven. Voor de resterende tijd zal uw teruggave naar rato meegenomen worden bij de volledige discretie van 
mijnhosting.  

5.7.2 Partner Plans (resellers) komen in aanmerking voor bovenstaande restitutie minus gebruiksvergoedingen; 
indien dit gebruik buitensporig is geacht aan het oordeel van mijnhosting. Deze rekeningen zullen vaak meer geld 
kosten dan de standaard shared hosting accounts en dus niet in aanmerking komen onder onze standaard 30 dagen 
garantie. 

5.7.3 U heeft geen recht op een terugbetaling op deze basis als u eerder een account bij mijnhosting heeft gehad van 
een plan of dienst.  

5.7.4 Er staat 30 (dertig) dagen voor restitutie van betalingen om ze te verwerken. Als u geen restitutie ontvangen 
binnen deze tijd toewijzing; neem dan contact met ons op.  

5.8 Wanneer de betaling is gedaan door krediet of debetkaart, zal geen restitutie worden afgegeven aan dezelfde 
krediet of debetkaart.  

5.9 Bij beëindiging van deze overeenkomst of opschorting van de diensten hebben wij onmiddellijk het recht om uw 
website te blokkeren en het verwijderen van alle gegevens op of in u account. 
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Vrijwaring  

6.1 U vrijwaart ons en houden ons schadeloos te houden en ons te vrijwaren tegen eventuele schending door u van 
deze voorwaarden van het bedrijfsleven en elke andere claim ingesteld tegen ons door een derde partij die 
voortvloeien uit het verrichten van Diensten door ons aan u en uw gebruik van de Diensten en de Server inclusief, 
zonder beperking, alle claims, acties, procedures, verliezen, aansprakelijkheid, schade, kosten, uitgaven (inclusief 
redelijke juridische kosten en uitgaven), hoe dan ook geleden of opgelopen door ons in de gevolgen van uw 
schending of niet-naleving van deze overeenkomst. 

Beperking van aansprakelijkheid  

7.1 Alle omstandigheden, voorwaarden, verklaringen en garanties met betrekking tot de diensten geleverd in het 
kader van deze overeenkomst, of opgelegd door de wet of de werking van de wet of anderszins, die niet uitdrukkelijk 
in deze voorwaarden en bepalingen waaronder, zonder beperking, de impliciete garantie van voldoende kwaliteit en 
geschiktheid voor een bepaald doel worden hierbij uitgesloten, behoudens sub clausule.  

7.2 Niets in deze voorwaarden sluit onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze 
nalatigheid uit.  

7.3 Onze totale aansprakelijkheid naar u voor enig vordering in contract, onrechtmatige daad, nalatigheid of 
anderszins voortvloeiend uit of in verband met de verlening van de Diensten wordt beperkt tot de kosten door u 
betaald voor de diensten die het voorwerp zijn van een dergelijke claim.  

7.4 In ieder geval geen vordering worden ingesteld, tenzij u ons in kennis hebben gesteld van de vordering binnen 
een jaar na het ontstaan. 

7.5 In geen geval zijn wij aansprakelijk naar u voor enig verlies van handel, contracten, de winst of verwachte 
besparingen of voor enige andere indirecte of gevolgschade, of economisch verlies dan ook.  

7.6 U bent verantwoordelijk voor het toezicht op bandbreedte en schijfruimte gebruik van uw site. Dit is eenvoudig te 
doen van uw Control Panel. Als je over de hoeveelheid die in uw huidige plan, je zal een toeslag zoals beschreven in 
onze prijsstructuur beoordeeld.  

Mededelingen  

8.1 Ieder bericht wat aan word gegeven door een van beide partijen aan de andere kan word verzonden door een e-
mail, fax of aangetekende verzending aan het adres van de andere partij zoals vermeld in deze overeenkomst of 
bijkomende aanvraagformulieren of een ander adres als zodanig partij kan van tijd tot tijd hebben meegedeeld aan de 
andere schriftelijk en indien verzonden per e-mail wordt, tenzij het tegendeel wordt bewezen worden geacht te zijn 
ontvangen op de dag dit is verzonden of, indien per fax worden geacht te worden geserveerd op de ontvangst van 
een fout gratis verzending verslag , of indien verzonden per aangetekende levering wordt geacht te zijn betekend 
twee dagen na de datum van terbeschikkingstelling.  
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Ondersteuning  

9.1 Op onze site vindt u links naar informatie om uw website te starten. Alle informatie met betrekking tot uw account 
had moeten worden opgenomen in de Welkoms brief die u heeft ontvangen wanneer wij uw account opende. Als u 
geen welkom e-mail heeft ontvangen kunt u contact opnemen met ons Support Team. Er zijn verschillende redenen 
waarom een e-mail u niet heeft weten te bereiken.  

9.2 De ondersteuning kenmerkend op onze dienstverlening op dit moment bestaat uit ons Support Systeem en het 
oplossen van server gerelateerde problemen alleen.  

9.2.1 Indien u ondersteuning wenst voor uw scripts, zijn er diverse online tutorials beschikbaar waar wij u mee 
kunnen helpen om deze te vinden. U mag de diensten van onze technici kopen tegen het tarief van 80 euro per uur, 
met een half uur minimaal gefactureerd. Wij behouden ons het recht voor om deze vergoeding te wijzigen op elk 
moment.  

9.3 Support kan alleen worden aangepakt in het Engels of Nederlands via onze Support Systeem.  

9.4 Alle support aanvragen worden verwerkt via onze Support Systeem. Elke andere verzoek om steun, behalve 
zoals vermeld in punt 9.5, zal worden beschouwd als een schending van onze TOS. 

9.5 In het geval van een server storing of een andere noodsituatie, bent u vrij om op en elke andere wijze 

contact met ons op te nemen.  

gerecht  

10.1 Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Verenigde 

Staten en de Nederlandse wetgeving. U hierbij aan de niet-exclusieve jurisdictie van de VS en 

Nederlandse rechtbanken.  

Rubrieken  

11.1 De rubrieken die zijn opgenomen in deze overeenkomst zijn voor het gemak alleen en doet geen 

afbreuk aan de bouw of de interpretatie van deze overeenkomst.  

Gedragscode  

12,1 Niemand mag lasterlijke, minachtende of prive informatie over een persoon zonder hun toestemming, 

opzettelijk emotionele schade toebrengen, of schending van handelsmerken, auteursrechten of andere 

intellectuele eigendomsrechten.";  

12.2 Elk misbruik in de richting van mijnhosting of een werknemer zal niet worden getolereerd. Er wordt 

van u verwacht te reageren op vragen van ondersteuning en andere onderwerpen op een professionele 

manier. Wanneer u bij mijnhosting een e-mail stuurt of gebruik maakt van het Ticket Support Systeem, 

dient u af te zien van het gebruik caps, uitroeptekens en andere vormen van schriftelijke schreeuwen. Elke 

vloeken, schreeuwen, of verder opzettelijke storend gedrag gericht op mijnhosting of de medewerkers 

wordt beschouwd als een schending van deze TOS.  

12.3 Elke bedreiging; of verbaal, mondeling, schriftelijk, of geleverd door tweede partijen gericht naar 

mijnhosting of het personeel en de partners zullen worden opgevat als een schending van deze TOS.  
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12.4 Elke gedrag gezien als een schending van deze afdeling worden beschouwd als een schending van 

deze TOS. mijnhosting zal de enige scheidsrechter zijn in betrekking tot wat wordt beschouwd als een 

overtreding.  

12.5 Geen restitutie wordt verleend indien de inhoud van deze sectie vereist het verwijderen van het 

account 

Annulering van diensten  

13.1 U kan de Diensten opzeggen op elk moment door in te loggen in het Support Systeem (voor 

verificatie) en het verzoek opzegging van diensten aan te vragen.  

Volledige overeenkomt  

14.1 Deze algemene voorwaarden, samen met alle documenten uitdrukkelijk in hen bedoeld, bevat de 

gehele overeenkomst tussen ons met betrekking tot de overdekte onderwerp en vervangt alle eerdere 

overeenkomsten, regelingen, ondernemingen of voorstellen, schriftelijke of mondelinge: tussen ons met 

betrekking tot dergelijke kwesties . Geen mondelinge toelichting of mondelinge informatie gegeven door 

een partij passen de interpretatie van deze termen en voorwaarden. In te stemmen met deze voorwaarden, 

heb je niet beroepen op enige vertegenwoordiging van andere dan de uitdrukkelijk in deze voorwaarden en 

bepalingen en u ermee akkoord dat u geen rechtsmiddel heeft ten aanzien van een onjuiste voorstelling 

van zaken die niet is uitdrukkelijk in deze overeenkomst.  

14,2 mijnhosting behoudt zich het recht voor om deze TOS te wijzigen op elk moment.  

14.3 Het is uw verantwoordelijkheid om te controleren of deze voorwaarden zijn gewijzigd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor het laatst bijgewerkt  

15.1 Deze algemene voorwaarden tezamen met alle documenten zijn voor het laatst bijgewerkt op 13 april 

2012. 
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