Reglement voor gebruik WLAN/Internet

Op Vakantiepark De Klepperstee bieden wij internet aan via de TV-kabel en/of via WIFI. Wanneer je gebruik maakt van
deze dienst, willen je graag wijzen op dit gebruiksreglement. Voor het gebruik van het WIFI/internet gelden de
onderstaande voorwaarden:
• Wij bieden WIFI/internet aan voor recreatief gebruik.
• Wanneer je gebruik maakt van ons WIFI/internet ben je verplicht om beveiligingssoftware op de computer
geïnstalleerd te hebben die regelmatig ge-update wordt. Wanneer deze voorwaarde niet wordt nageleefd behouden
wij ons het recht voor, om je de toegang tot het internet te ontzeggen.
• Afhankelijk van de accommodatie en/of campingplaats biedt Vakantiepark De Klepperstee de huurder toegang tot
het internet aan via een WIFI netwerk of via de kabel.
• Het is de gebruiker niet toegestaan om zichzelf en/of anderen middels de beschikbaar gestelde WIFI/internet
verbinding toegang te verschaffen tot netwerken, computers, randapparatuur en informatie welke niet bedoeld zijn
voor openbaar gebruik.
• Ook zal de gebruiker het WIFI/internet netwerk niet gebruiken om spam, virussen en illegale software te verspreiden
en/of het WIFI/internet netwerk te gebruiken voor zaken welke volgens het Nederlands recht niet zijn toegestaan. Bij
overtreding van voorgenoemde regels behouden wij ons het recht voor om het gebruikersaccount te beëindigen en/of
jouw overeenkomst of verblijf op ons park te beëindigen en zullen wij wettelijke overtredingen melden aan de juiste
instanties.
• Wij behouden ons het recht voor om op basis van het gebruik en/of misbruik de bandbreedte te beperken, filters toe te
passen, zogenaamde peer-to-peer verbindingen te blokkeren en gebruikersaccounts (tijdelijk) van het netwerk af te
sluiten. Indien specifieke websites een grote belasting vormen voor het netwerk, kunnen deze (tijdelijk) worden
geblokkeerd. Dergelijke maatregelen dienen het belang van alle aangesloten gebruikers.
• De huurder/gebruiker dient zich bij het gebruik van internet te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig
internetgebruiker verwacht mag worden en de wettelijke regels te respecteren. Hij/zij zal zich onthouden van gedrag
waarbij overige internetgebruikers hinder ondervinden dan wel waarbij schade wordt toegebracht aan Vakantiepark De
Klepperstee in de breedste zin van het woord. De huurder/gebruiker zal zich onthouden van het bezoeken van websites
die een onrechtmatig karakter hebben of die niet stroken met de reputatie van Vakantiepark De Klepperstee als
aanbieder van accommodatie en/of campingplaatsen.
• Vakantiepark De Klepperstee zet zich in om een kwalitatief zo goed mogelijke verbinding te bieden. Storingen en/of
opgelegde beperkingen op het netwerk geven geen enkel recht op enig verhaal. Voorts kan De Klepperstee niet
aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade dan wel gevolgschade door het gebruik van het
WIFI/internet netwerk dan wel door het ontbreken of beperkt zijn van het WIFI/internet signaal.
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