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Voorwaarden voor gebruik Backups Online Dienst

1. Alle software, beschikbaar gesteld door Gooiland ICT is op basis van “zoals het is”, zonder
welke garantie dan ook, expliciet uitgedrukt of impliciet bedoeld zoals, maar niet gelimiteerd
tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.In
geen enkel geval, tenzij vereist door de geldende wet, of schriftelijk overeengekomen zal
Gooiland ICT verantwoordelijk kunnen worden geacht tegenover u betreffende algemene,
speciale, uitzonderlijke of resulterende schade die voortvloeit uit het gebruik, of de
onkundigheid om het programma te gebruiken (inclusief, maar niet gelimiteerd tot het verlies
van gegevens, gegevens die corrupt worden, of verliezen geleden door u of derde partijen of
een faling van het programma om samen te werken met andere programma’s), zelfs indien
Gooiland ICT of een andere partij geïnformeerd was over de mogelijkheid tot zulke schade.
2. Gooiland ICT verleent u een niet-exclusief, niet overdraagbaar, royalty-vrije licentie voor
gelimiteerd gebruik van de software, zoals beschikbaar gesteld door Gooiland ICT voor
persoonlijk gebruik. Herdistributie van software in eigendom van Gooiland ICT is, tenzij
expliciet schriftelijk overeengekomen, streng verboden.
3. Alle inhoud, inclusief tekst, plaatjes, logo’s, pictogrammen en software is eigendom van
Gooiland ICT of leveranciers van Gooiland ICT, en is auteursrechtelijk beschermd. Elke
poging tot reverse engineering, disassembly of decomplilatie is wettelijk verboden.
4. Gooiland ICT kan u berichten sturen via e-mail of normale post. Gooiland ICT kan ook
wijzigingen in de algemene voorwaarden of andere berichten kenbaar maken door links of
berichten op de website of in de software te plaatsen.
5. Hoewel het de intentie is van Gooiland ICT om uw correspondentie op te slaan en te
archiveren, houdt Gooiland ICT zich het recht voor om bestanden die als schadelijk of grof
worden beschouwd te verwijderen. Opheffing of blokkering van uw account kan een resultaat
zijn van het breken van deze regel.
6. De integriteit van dit systeem is afhankelijk van het correct gebruik van e-mail voor
communicatie, de gebruiker verplicht zich tot het controleren van zijn e-mail account eenmaal
per dag. Het gebruik van het e-mail systeem, direct of indirect voor het versturen van
ongewenste e-mail (spam) of het gebruiken van het systeem voor andere toepassingen dan
waarvoor het is bedoeld, is verboden.
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7. Gooiland ICT behoudt zich het recht voor om, op een willekeurig moment de dienst of delen
daarvan tijdelijk of permanent te onderbreken met of zonder opgaaf van redenen. Gooiland
ICT behoudt zich het recht voor om aanpassingen te implementeren zonder opgaaf van
redenen.
8. Er wordt van u verwacht dat u de diensten van Gooiland ICT niet gebruikt voor activiteiten die
bij wet verboden zijn, inclusief maar niet gelimiteerd tot het proberen te omzeilen van de
beveiliging van een netwerkaccount of website. Wanneer Gooiland ICT bewust is van deze
activiteiten zal Gooiland ICT onmiddellijk gepaste juridische stappen nemen.
9. Gooiland ICT zal niet aansprakelijk zijn voor enige indirecte, speciale, incidentele of
gevolgschade (inclusief economische schade, verlies van winst, verlies van backupgegevens
en dergelijke) zelfs als deze het resultaat zijn van contractbreuk, moedwillig onjuist of
achteloos handelen, product aansprakelijkheid en dergelijke zelfs als Gooiland ICT of
medewerkers van Gooiland ICT geïnformeerd zijn over de mogelijkheid van zulke schade en
zelfs als een oplossing die hiervoor is omschreven niet het gewenste resultaat heeft.
10. Alleen de gebruikers zijn op de hoogte van de gebruikte encryptie sleutel(s) en
wachtwoord(en). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruikers (en niemand anders) om
de encryptie sleutels veilig te bewaren. Gebruikers vrijwaren Gooiland ICT van elke
aansprakelijkheid omtrent schade (alsmede gevolgschade), alsmede het niet kunnen
herstellen van de backup data veroorzaakt door het verlies, beschadiging of diefstal van de
encryptie sleutel.
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