CONE
Algemene gebruiksvoorwaarden Online Manager,
CONE Online Manager is eigendom van en wordt geproduceerd
door CONE. Door middel van registratie en gebruik van deze
software verbindt u zich aan de onderstaande algemene
gebruiksvoorwaarden.
Organisatoren en deelnemers (hierna te noemen: Klant) kunnen na
aanvaarding gebruik maken van de Online Manager.
Omdat aan de algemene gebruiksvoorwaarden mogelijke wettelijke
rechten en verplichtingen zijn verbonden, adviseren wij om hiervan
kennis te nemen voordat u gebruik maakt van de CONE Online
Manager. Cone behoudt zich het recht voor op enig moment en
zonder vooraankondiging de Algemene Voorwaarden aan te passen
en beveelt aan de website hiertoe regelmatig te raadplegen.
1.

Product en diensten.

CONE verleent Klanten van de CONE Online Manager het recht om
na aankoop gebruik te maken van haar diensten zoals
overeengekomen tijdens de transactie in de CONE Webshop.
CONE mag via de CONE Online Manager advertentiemateriaal van
CONE zelf, maar ook van andere advertentieaanbieders (derden)
tonen. CONE zal dit op een zodanige wijze doen, dat dit geen
belemmering vormt ten aanzien van het gebruik van de Online
Manager. CONE behoudt zich het recht voor om het product Online
Manager te wijzigen en te verbeteren zonder de Klant hiervan van
te voren op de hoogte te stellen.
CONE zal de vertrouwelijke informatie die door Klant wordt
ingevoerd in de Online Manager (in het bijzonder e-mailadressen)
nooit doorverkopen aan derden. CONE kan wel de e-mailadressen
van organisatoren van competities gebruiken om deze te
informeren over nieuwe producten van CONE.

2.

Acceptatie.

Door middel van gebruik van Online Manager en de door CONE
geleverde diensten verplicht Klant zich te voldoen aan de Algemene
Voorwaarden zoals in dit document beschreven.
3.

Verplichtingen bij registratie.

Bij registratie van Klant gaat CONE er van uit, dat op een
rechtmatige wijze van product en diensten gebruik wordt gemaakt
door middel van het verstrekken van waarheidsgetrouwe, accurate,
recente en complete gegevens. Indien het CONE bekend is of
vermoedt dat dit niet het geval is dan is CONE te allen tijde
gerechtigd om het gebruik van Product en Diensten stop te zetten
onder vermelding van reden. Ook indien er bij de bestelling via
CONE Webshop het vermoeden bestaat dat er misbruik in het spel
is, behoudt CONE zich het recht voor om de huidige of toekomstige
levering van product en diensten te weigeren of te beëindigen.
4.
Verantwoordelijkheid voor Gebruikersnaam en
Wachtwoord.
Bij het registreren wordt door Klant een gebruikersnaam (naam
deelnemer of organisator) en wachtwoord ingevoerd. De
verantwoordelijkheid voor de bescherming van deze gegevens
berust altijd bij de Klant. Indien de Klant vermoedt dat er sprake is
van oneigenlijk gebruik van deze gegevens, dient CONE zo
spoedig mogelijk hiervan op de hoogte te worden gesteld. CONE
kan nooit aansprakelijk gehouden worden voor enig verlies van
data, indien de Klant zich niet aan deze bepaling houdt.
5.

Verantwoordelijkheid voor “content”.

Klant erkent en gaat ermee akkoord dat alle informatie, code,
gegevens, tekst, afbeeldingen, tekeningen, chat, berichten,
bestanden of andere gegevens (“content”) hetzij publiekelijk
geplaatst of vertrouwelijk verzonden tot de uitsluitende
verantwoordelijkheid van de bronverstrekker behoort. CONE is niet
verantwoordelijk voor “content” geplaatst op de Online Manager

door derden noch voor toepassing hiervan of voor voorkomende
fouten en nalatigheden. CONE doet in de praktijk geen voorselectie
met betrekking tot “content” die door Klanten en derde partijen op
de Online Manager worden geplaatst, hoewel zij zich het recht
hiertoe wel voorbehoudt.
6.
I

II

7.

Intellectueel eigendom.
Alle intellectuele eigendomsrechten van de Online Manager
website evenals die van de geplaatste “content” is en blijft
uitsluitend als eigendom aan CONE voorbehouden.
Het is verboden om de website anders te gebruiken dan voor
het doel waartoe deze is opgezet. Het is verboden om met
enigerlei inhoud van de website producten voor derde partijen
op te zetten, aan te bieden of te hergebruiken zoals vermeld in
de Nederlandse wet voor gegevensverzamelingen. Het is met
nadruk verboden om de website door middel van gegevens
verzameltools of robots te benaderen.
Uitsluiting van aansprakelijkheid.

CONE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de
kwaliteit, betrouwbaarheid, tijdloosheid of veiligheid van de
geboden Producten en Diensten. CONE geeft geen garantie voor
de beschikbaarheid van de geleverde Producten en Diensten en is
niet verantwoordelijk voor enig verlies van gegevens, ontstaan door
verwijdering van Producten en Diensten, systeemuitval,
bestandscorruptie of enige andere oorzaak.
8.

Beperkingen.

Het is niet toegestaan om de Producten en Diensten als volgt
te gebruiken:
(a) Het uploaden, posten of verzenden van “content” die onwettig,
schadelijk, bedreigend, agressief, vulgair, obsceen, inbreuk plegend
op iemands privacy, hatelijk, racistisch of anderszins verwerpelijk is;

(b) Het uploaden, posten of anderszins verzenden van “content” die
de beeldvorming van kinderen onder de 18 jaar negatief
beïnvloeden;
(c) Die jongeren in enigerlei vorm kan beschadigen;
(d) Het associëren van CONE en haar Producten en Diensten met
enig illegaal materiaal, implicerende afbeeldingen en teksten met
seksuele of onwettige suggesties.
(e) het zich uitgeven voor een representant van CONE of het
valselijk doen voorkomen van verwantschap met een persoon of
identiteit;
(f) Gebruik van Producten en Diensten om te “hyperlinken” naar
“content” is niet toegestaan op het netwerk van CONE;
(g) Onderbreken of verstoren van de Producten en Diensten of
servers en netwerken verbonden aan Producten en Diensten, of het
negeren van enige verzoeken, procedures, gedragsregels of
regelingen van netwerken verbonden aan Producten en Diensten;
(h) Uploaden, posten, e-mailen of anderszins verzenden of
koppelingen instellen naar enig materiaal dat onbetrouwbaar of
misleidend is, of bedoeld is om rechtsregels, veiligheid of andere
doeleinden te manipuleren;
(i) Instructies negeren van een medewerker of vertegenwoordiger
van CONE of onderbreken van enige actie van een CONE
medewerker of vertegenwoordiger die een schending van deze
Service Voorwaarden wil herstellen;
(j) Wijzigen, publiceren, verzenden, overplaatsen of verkopen,
reproduceren, creëren van afgeleide werkstukken, distribueren,
uitvoeren, koppelen, vertonen of op enigerlei wijze exploiteren van
enig “content” van enige CONE dataverzameling, inclusief (en
zonder beperking) samenbrengen van gegevens van een Product
of Dienst, hetzij gebaseerd op een browser, gebaseerd op

toepassingen op sites in eigendom van klanten, gebaseerd op het
web, of anderszins;
(k) Gebruik van misleidende e-mailadressen of vervalsen van
informatie in de kopregel, voetregel, antwoordregel of enig
onderdeel van een communicatievorm, inclusief e-mails, verzonden
via Producten en Diensten.
(l) Uploaden, plaatsen of anderszins verzenden van enig “Content”
waarop u geen verzendrecht bezit volgens de wet of volgens
contractuele of vertrouwelijke betrekkingen;
(m) Uploaden, plaatsen, e-mailen, anderszins verzenden of
plaatsen van koppelingen naar enig “Content” dat inbreuk maakt op
een patent, handelsmerk, dienstenmerk, handelsgeheim, copyright
of andere eigendomsrechten van een partij of hieraan bijdraagt
door het bewegen tot of bevorderen van een dergelijke inbreuk.
Dit verbod zal zonder beperking de volgende vormen van software
piraterij behelzen:
I.
Beschikbaar stellen van auteursrechtelijke
software of andere “Content” dat de auteursrechtelijke bescherming
heeft verwijderd.
II. Beschikbaar stellen van serienummers voor
software die kan worden gebruikt om illegaal te valideren of
registreren
III. Beschikbaar stellen van gereedschappen die
alleen kunnen worden gebruikt voor het “kraken” van software of
andere auteursrechtelijke “Content”.
IV. Beschikbaar stellen van softwarebestanden
waarvoor de gebruiker geen auteursrecht heeft of geen legitiem
recht heeft tot het beschikbaar stellen.
(n) Uploaden, plaatsen, e-mailen, anderszins verzenden of
koppelingen instellen naar onrechtmatige of ongeoorloofde

advertenties, promotiemateriaal, “junk mail”, “spam”, kettingbrieven,
piramide schemaʼs of enige andere vorm van verwerving;
(o) Gebruik van enige software geplaatst in verband met Producten
en Diensten om gegevens te genereren als een dienst voor andere
omgevingen zonder uitsluitend schriftelijke toestemming van CONE
of de partij van wie dergelijke software is gelicenceerd;
(p) Uploaden, plaatsen of anderszins verzenden of koppelingen
verstrekken naar materiaal dat virussen of enige andere
computercode bevat, bestanden of programmaʼs ontworpen voor
onderbreking, vernietiging of beperking van de functionaliteit van
enige computersoftware, hardware of telecommunicatie apparaten;
(q) Onderbreken of verstoren van de Producten en Diensten of
servers en netwerken verbonden met Producten en Diensten of
negeren van verzoeken, procedures, beleid of regelgeving van
netwerken verbonden met Producten en Diensten;
(r) Bewust of onbewust schenden van een toepasbaar plaatselijke,
landelijke, nationale of internationale wet, inclusief (maar niet
beperkt tot) wettelijke regelingen afgekondigd door een
beveiligings- en deviezencommissie of vergelijkbaar orgaan, en
regelingen die door de wet zijn bekrachtigd;
(s) U mag niet de (persoonlijke) gegevens van derden, die werden
ontsloten op de website, vergaren, gebruiken of opslaan, inclusief
(maar niet beperkt tot) e-mailadressen van gebruikers van
Producten en Diensten. Dit betekent dat het onder andere is
verboden:
a. initiëren van enige vorm van (niet toegestane)
commerciële communicatie via e-mail, fax, sms, mms,
briefpost of anderszins met gebruikers van de Producten
en Diensten, dat neerkomt op rechtstreeks of indirect
aanbevelen van goederen, diensten of het beeld van een
onderneming, organisatie of persoon;
b. initiëren van enige vorm van niet toegestane
communicatie;

c. ophalen van e-mailadressen van gebruikers van de
Producten en Diensten, bijvoorbeeld door het gebruik van
zoekmachines of speurprogrammaʼs, van de gebruikers
van de Producten en Diensten voor welk doel dan ook;
(t) Bevorderen of voorzien van gegevensinstructies over illegale
activiteiten, bevorderen van fysieke beschadiging of letsel tegen
enige groep of persoon, of bevorderen van enige vorm van
dierenmishandeling;
(u) Het ontregelen, buiten werking stellen, wijzigen, vertalen,
aanpassen, ontwerper tegenwerken, creëren van afgeleide
werkstukken, of verder ontwikkelen van enige software opgesteld in
verband met de Producten en Diensten.
9.

Beëindiging account.

Het gebruik van de Producten en Diensten is onderworpen aan het
opvolgen van deze Algemene Voorwaarden. U bevestigt en gaat
ermede akkoord dat CONE uw account en toegang tot een van de
Producten en Diensten mag beëindigen, en enig “Content” mag
verwijderen en uitschakelen op enig moment zonder voorafgaande
kennisgeving, in het bijzonder als u weigert te voldoen aan de
Algemene Voorwaarden of enige andere richtlijnen en regels
gepubliceerd door CONE.
Een dergelijke beëindiging gebeurt uitsluitend naar goeddunken
van CONE en mag zonder aankondiging geschieden. CONE
behoudt verder het recht voor om elke account of toegang tot
Producten en Diensten te beëindigen voor elke gedraging die
CONE, geheel naar haar eigen oordeel, direct of indirect schadelijk
vindt voor andere gebruikers, CONE of haar subsidiaire
ondernemingen, connecties of zakelijke partners, of voor andere
derde partijen of voor enige gedraging die een plaatselijke,
landelijke, federale of buitenlandse wet of regelgeving overtreedt.
CONE mag verder een gebruikers account beëindigen als er geen
aanmerkelijke activiteit meer is.

In het geval dat CONE een gebruikers account beëindigt voor het
schenden van de Algeme Voorwaarden, of voor inactiviteit, en
gebruiker is betalend lid van CONE, kan geen terugstorting van
betaling plaatsvinden
Alle mailings die u door CONE worden toegezonden zijn in uw
keuze geactiveerde en toegestane e-mails hetzij door middel van
inschrijving of als een opgedragen onderdeel van uw lidmaatschap
van CONE. Alle aangevraagde verzendlijsten hebben onderaan de
pagina een verwijzing via welke u zich indien gewenst kunt laten
uitschrijven van deze mailing lijst. Andere mailings staan onder
mandaat en zijn afhankelijk van uw lidmaatschap met CONE. Indien
u meldt dat enige van deze mailings of service informatie e-mails,
(waarover u zelf controle heeft deze uit te schakelen), als
ongewenste commerciële e-mail of spam worden gezonden,
behouden wij het recht voor uw CONE account te beëindigen.
10. Service en Deelnemer Account Onderhoud.
Als geregistreerde eigenaars van onze diensten worden Klanten
verzocht hun geregistreerde Diensten te onderhouden en deze
binnen de richtlijnen te houden die hier in de service voorwaarden
zijn uitgevaardigd. Weigering om zo te handelen zal leiden tot
beëindiging van het account, geheel naar CONEʼs eigen oordeel.
11.

Cookies.

Gebruik van Producten en Diensten vereist dat u alle cookies
accepteert teneinde speciale Web kenmerken en
veiligheidsvoorzieningen te activeren, en de werkbaarheid van de
website te verhogen. Hoewel uw browser u mag toestaan om
cookies te weigeren, mag de Producten en Diensten eisen dat u
alle cookies accepteert teneinde kenmerken en
veiligheidsvoorzieningen volledig te laten functioneren.
Verwijdering, verplaatsing of het voorkomen van CONE cookies die
correct naar uw computer zijn geschreven kunnen nadelige
invloeden hebben op uw gebruik van Producten en Diensten. Een
cookie is een elektronische notitie, gecreëerd door een website en

opgeslagen op uw computer. Door het gebruik van Producten en
Diensten autoriseert u het gebruik door CONE van cookies.
13.

Garantiebepaling.

DE PRODUCTEN EN DIENSTEN WORDEN VOLGENS HUIDIGE
STAAT AANGELEVERD ZONDER WELKE GARANTIES DAN
OOK. UITDRUKKELIJK ALLE, IMPLICIETE EN STATUTAIRE
GARANTIES, INBEGREPEN ZONDER BEPERKING, DE
GARANTIES VAN KOOPMANSVAARDIGHEID, GESCHIKTHEID
VOOR EEN BEPAALD DOEL, HET NIET OVERTREDEN VAN
MERKGEBONDEN RECHTEN WORDEN IN VOLLE OMVANG ALS
WETTELIJK TOEGESTAAN UITDRUKKELIJK AFGEWEZEN. ALS
IN VOLLE OMVANG WETTELIJK TOEGESTAAN WIJST CONE
ELKE GARANTIE VOOR VEILIGHEID, BETROUWBAARHEID,
OPPORTUNITEIT EN UITVOERING VAN DE PRODUCTEN EN
DIENSTEN AF.
IN VOLLE OMVANG, ALS WETTELIJK TOEGESTAAN, WIJST
CONE ALLE GARANTIES AF VOOR ANDERE DIENSTEN OF
GOEDEREN ONTVANGEN DOOR OF GEADVERTEERD OP
PRODUCTEN EN DIENSTEN OF ONTVANGEN VIA
KOPPELINGEN GELEVERD AAN DE PRODUCTEN EN
DIENSTEN, ZOWEL VOOR INFORMATIE OF ADVIES
ONTVANGEN DOOR PRODUCTEN EN DIENSTEN OF VIA
KOPPELIGEN GELEVERD AAN DE PRODUCTEN EN DIENSTEN.
CONE WIJST ALDUS OOK IN VOLLE WETTELIJK TOEGESTANE
OMVANG ENIGE GARANTIE AF VOOR INFORMATIE OF ADVIES
VERKREGEN VIA DE PRODUCTEN EN DIENSTEN.
U DIENT UITDRUKKELIJK TE BESEFFEN EN ERMEDE
ACCOORD TE GAAN DAT CONE ENIGE EN ALLE
VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID
AFWIJST VOOR DE NAUWKEURIGHEID, INHOUD,
VOLLEDIGHEID, WETTIGHEID, BETROUWBAARHEID, OF
WERKING OF BESCHIKBAARHEID VAN INFORMATIE OF
MATERIAAL IN DE PRODUCTEN EN DIENSTEN. CONE WIJST

ALLE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR HET VERWIJDEREN,
MISLUKKEN VAN OPSLAAN, FOUTLEVERING OF NIET TIJDIG
LEVEREN VAN ENIGE INFORMATIE OF MATERIAAL. CONE
WIJST ALLE VERANTWOORDELIJKHEID OF
AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR ENIGE SCHADE ALS GEVOLG
VAN DOWNLOADEN OF VERKRIJGEN VAN ENIGE INFORMATIE
OF MATERIAAL DOOR MIDDEL VAN DE PRODUCTEN EN
DIENSTEN, INCLUSIEF, ZONDER ENIGE BEPERKING, VOOR
SCHADE VEROORZAAKT DOOR VIRUSSEN OF
SOORTGELIJKE VERVUILING OF DESTRUCTIEVE
EIGENSCHAPPEN. CONE GEEFT GEEN GARANTIE
BETREFFENDE DE BETROUWBAARHEID OF
VERKRIJGBAARHEID VAN ENIGE PRODUCTEN EN DIENSTEN.
U DIENT TE BESEFFEN EN ERMEDE ACCOORD TE GAAN DAT
MATERIAAL DAT IS GEDOWNLOAD AF ANDERSZINS IS
VERKREGEN DOOR MIDDEL VAN HET GEBRUJIK VAN DE
PRODUCTEN EN DIENSTEN WORDT GEDAAN OP UW EIGEN
DISCRETIE EN RISICO EN DAT ALLEEN U
VERANTWOORDELIJK BENT VOOR ENIGE SCHADE AAN UW
COMPUTERSYSTEEM OF DATAVERLIES DAT VOORTKOMT
UIT HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJK MATERIAAL
Sommige jurisdicties staan de disclaimer van impliciete garanties
niet toe. In dergelijke jurisdicties zouden de voorgaande disclaimers
niet op u van toepassing zijn voor zover deze in verband kunnen
worden gebracht met de impliciete garanties.

14. Beperking van aansprakelijkheid.
U DIENT NADRUKKELIJK TE BESEFFEN EN ERMEDE
ACCOORD TE GAAN DAT ONDER GEEN ENKELE
OMSTANDIGHEID CONE OF HAAR LICENTIEGEVERS
AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE GEBRUIKER VOOR
REKENING VAN DIT GEBRUIK VAN GEBRUIKER OF VERKEERD
GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN EN DIENSTEN OF
AFHANKELIJKHEID VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN. EEN

DERGELIJKE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID ZAL
TOEPASSING VINDEN OM HET TERUGVINDEN TE
VOORKOMEN VAN DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE,
GEWICHTIGE, SPECIALE, EXEMPLARISCHE, EN STRAFBARE
SCHADEN (ZELFS ALS CONE OF HAAR LICENTIEGEVERS
WERDEN GEADVISEERD OMTRENT DE MOGELIJKHEID VAN
DERGELIJKE SCHADEN). EEN DERGELIJKE BEPERKING VAN
AANSPRAKELIJKHEID ZAL TOEPASSING VINDEN OF DE
SCHADEN NU ONTSTAAN DOOR HET GEBRUIK OF MISBRUIK
VAN EN BETROUWBAARHEID VAN DE PRODUCTEN EN
DIENSTEN, DOOR HET ONVERMOGEN DE PRODUCTEN EN
DIENSTEN TE GEBRUIKEN, OF DOOR ONDERBREKING,
OPSCHORTING OF BEËINDIGING VAN DE PRODUCTEN EN
DIENSTEN EN HET VERWIJDEREN VAN INHOUD (INCLUSIEF
BESCHADIGINGEN VEROORZAAKT DOOR DERDE PARTIJEN).

EEN DERGELIJKE BEPERKING ZAL OOK TOEPASBAAR ZIJN
MET BETREKKING TOT SCHADEN VEROORZAAKT DOOR
REDEN VAN ANDERE DIENSTEN OF GOEDEREN ONTVANGEN
VIA OF GEADVERTEERD OP PRODUCTEN EN DIENSTEN OF
ONTVANGEN DOOR ENIGE KOPPELINGEN VERSTREKT IN DE
PRODUCTEN EN DIENSTEN ZOWEL UIT HOOFDE VAN ENIGE
INFORMATIE OF ADVIES ONTVANGEN VIA OF
GEADVERTEERD OP DE PRODUCTEN EN DIENSTEN OF
ONTVANGEN VIA KOPPELINGEN IN DE PRODUCTEN EN
DIENSTEN. EEN DERGELIJKE BEPERKING ZAL TOEPASBAAR
ZIJN, ZONDER BEPERKING, OP DE KOSTEN VAN
VERWERVING VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF
DIENSTEN, WINSTVERLIES, OF DATAVERLIES. DERGELIJKE
BEPERKING ZAL TOEPASBAAR ZIJN MET BETREKKING TOT
HET UITVOEREN OF NIET-UITVOEREN VAN DE PRODUCTEN
EN DIENSTEN OF ENIGE INFORMATIE OF KOOPWAAR DAT
VERSCHIJNT OP, OF IS GEKOPPELD AAN OF OP ENIGERLEI
WIJZE VERBONDEN MET DE PRODUCTEN EN DIENSTEN OF
MET CONE. EEN DERGELIJKE BEPERKING ZAL TOEPASBAAR
ZIJN NIETTEGENSTAANDE ENIGE STORING VAN ESSENTIËEL

DOEL OF ENIG BEPERKT HULPMIDDEL. EEN DERGELIJKE
BEPERKING ZAL TOEPASBAAR ZIJN IN VOLLE OMVANG,
TOEGESTAAN DOOR DE WET.
EEN DERGELIJKE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID ZAL
OOK VAN TOEPASSING ZIJN OP ENIGE SCHADE
VEROORZAAKT DOOR VERLIES TOT TOEGANG,
VERWIJDERING VAN, MISLUKKING TOT OPSLAG, MISLUKKING
TOT BACK UP, OF WIJZIGING VAN WEB PAGINAʼS VAN LEDEN
OF ANDERE INHOUD. BETREFFENDE BETALENDE CONE
LEDEN ZAL CONEʼS GEHELE AANSPRAKELIJKHEID, INDIEN
GELDEND, HET BEDRAG VAN DE DOOR DE BETALENDE
LEDEN MEEST RECENTE BIJDRAGE NIET OVERSCHRIJDEN.
ONDER GEEN OMSTANDIGHEDEN ZAL CONE OF HAAR
LICENTIEGEVERS VERANTWOORDELIJK WORDEN
GEHOUDEN VOOR ENIGE VERTRAGING OF VERSTORING IN
UITVOERING DIE RECHTSTREEKS OF INDIRECT
RESULTEERT UIT NATUURVERSCHIJNSELEN, KRACHTEN OF
OORZAKEN DIE BUITEN REDELIJKE CONTROLEERBAARHEID
VALLEN, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING,
INTERNETSTORINGEN, STORINGEN IN
COMPUTERUITRUSTING, STORINGEN IN
TELECOMMUNICATIEUITRUSTING, ANDERE STORINGEN IN
UITRUSTINGEN, STORINGEN IN ELECTRISCHE
VOORZIENINGEN, STAKINGEN, ARBEIDSCONFLICTEN,
OPROER, OPSTAND, ONGEREGELDHEDEN, TEKORT AAN
ARBEIDERS OF MATERIALEN, BRANDEN, OVERSTROMINGEN,
STORMEN, EXPLOSIES, OVERMACHT, OORLOG,
REGERINGSMAATREGELEN, OPDRACHTEN VAN
PLAATSELIJKE OF BUITENLANDSE GERECHTSHOVEN OF
TRIBUNALEN, IN GEBREKE BLIJVEN VAN DERDE PARTIJEN,
OF VERLIES OF FLUCTUATIES IN WARMTE, LICHT OF
LUCHTBEHANDELING.
ONDER GEEN OMSTANDIGHEDEN ZAL CONE
VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR ENIGE ACTIE (INCLUSIEF
ACTIES VAN DE NSF) DIE U TE ZIJNER TIJD ONDERGAAT ALS
GEVOLG VAN ONJUISTE HANDELINGEN TEGEN UW

CREDITCARD OF PAYPAL ACCOUNT EN/OF AUTOMATISCHE
BETALINGEN.
In sommige jurisdicties worden aansprakelijkheidsbeperkingen niet
toegestaan. In dergelijke jurisdicties zouden de voornoemde
beperkingen mogelijk niet op u van toepassing zijn.

15. Schadeloosstelling.
Door het gebruik van Producten en Diensten gaat u ermede
akkoord CONE en haar directeuren, medewerkers, en
licentiegevers schadeloos te stellen en hen niet aansprakelijk te
houden voor enige en alle claims en kosten, inclusief
advocaatvergoedingen, die voortkomen uit uw gebruik van de
Producten en Diensten, of uit enig gebruik van personen van een
account of paswoord dat u aanhoudt voor enige van de Producten
en Diensten, ongeacht of zulk gebruik door u wordt toegestaan.
Door het gebruik van Producten en Diensten gaat u er hierbij mede
akkoord CONE en haar directeuren, medewerkers en licentiegevers
te ontlasten van enige en alle claims, verzoeken, schulden,
verplichtingen, schaden (actuele of gevolgschade), kosten, en
uitgaven van welke aard dan ook, hetzij bekend of onbekend,
verwacht of onverwacht, bekendgemaakt of niet bekendgemaakt,
die u mogelijk tegen hen hebt tengevolge van of op enige wijze
gerelateerd aan zulke geschillen en/of aan de Producten en
Diensten. U GAAT ER HIERBIJ MEE ACCOORD ALLE WETTEN
OP TE SCHORTEN DIE DE DOELTREFFENDHEID VAN ZULKE
SCHADELOOSSTELLINGEN KUNNEN BEPERKEN.
16. Bestuurlijke wetgeving.
Deze overeenkomst zal worden ondersteund door en in
overeenstemming zijn met de Nederlandse wet en dat geschillen
die ontstaan in verband met CONE uitsluitend zullen worden
opgelost door bekwame gerechtshoven in Amsterdam, Nederland.
Elke partij wordt specifiek verboden om elke actie die ontstaat door

of in verband staat met deze overeenkomst buiten Amsterdam aan
te brengen.
17. Gebruik van CONE servers.
CONE servers mogen alleen voor wettige doeleinden worden
gebruikt. Het doorgeven, opslaan, of verspreiding van enige
informatie, gegevens of materiaal dat in strijd is met enige
toepasbare wet of regelgeving is verboden. Dit houdt in, maar blijft
niet beperkt tot: auteursrechtelijk beschermd materiaal,
handelsmerken, handelsgeheimen of andere intellectuele
eigendomsrechten die zonder duidelijke toestemming worden
gebruikt, materiaal dat obsceen is, lasterlijk is, een illegale
bedreiging inhoudt of export controlerende wetten overtreedt.
18. CONE Netwerk Beveiliging.
Verstoringen van het system of netwerkbeveiliging zijn verboden en
kunnen resulteren in criminele en civiele aansprakelijkheid.
Voorbeelden houden in maar zijn niet beperkt tot: niet
geautoriseerde benadering, gebruik, onderzoeking of scanning van
systeembeveiligingen of authentificatie-maatregelen, gegevens, of
verkeer; bemoeienis met een dienst van enige gebruiker, gast, of
netwerk inclusief, zonder beperking, mail bombardementen,
bedelving, bedachtzame pogingen een systeem te overbelasten,
breed opgezette aanvallen; vervalsen van enig TCP-IP pakketkopregel of enig deel van de kopregel-informatie in een e-mail of
nieuwsgroep berichtgeving.
19.

CPU Gebruik.

Cone hanteert een eerlijk gebruiksbeleid ten aanzien van het CPUgebruik op haar netwerk.
Voorwaarden voor het gebruik van Online Manager
•

Online Manager behoudt te allen tijde het recht voor om de
instellingen van de Online Manager te blokkeren, te
verwijderen of als deze onjuist blijken te zijn de instellingen

van Online Manager accounts te wijzigen zonder voorafgaand
bericht en zonder opgave van redenen
• Communicatie tussen partijen zal uitsluitend per e-mail
plaatsvinden. De gebruiker is verplicht het e-mail adres dat
aan Online Manager is verstrekt te allen tijde actueel te
houden. Online Manager heeft te allen tijde het recht te
veronderstellen dat de e-mail die Online Manager verzendt
aan het opgegeven mailadres zal worden ontvangen en
gelezen door gebruiker
• Met de installatie van Online Manager op de site wordt
geaccepteerd dat het gebruik van Online Manager zal worden
beschermd door en in overeenstemming is met het
Nederlands recht en dat geschillen die ontstaan in relatie met
Online Manager uitsluitend zullen worden opgelost door
bekwame gerechtshoven in Amsterdam, Nederland.

