
 
 

 
 
 
Aanvullende voorwaarden voor E-mail hosting 
 

1. Op de dienst E-mail hosting van ICT Persoonlijk, is de Module 
Algemeen en Module 6 Webhosting van de ICT~Office Voorwaarden 
van toepassing. 
 

2. Artikel 4.2 van de Module Algemeen van de ICT~Office Voorwaarden 
is niet van toepassing op E-mail hosting. 
 

3. Cliënt zal zich conformeren aan de Netiquette, de algemeen aanvaarde 
gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC 1855 
(http://www.ietf.org/rfc/rfc1855.txt) en de toekomstige aanpassingen 
hiervan. 
 

4. De dienst E-mail hosting wordt aangegaan voor de duur van één jaar. 
 

5. In afwijking op de in artikel 6.1 van Module 6 Webhosting van de 
ICT~Office Voorwaarden gestelde opzegtermijn, is de opzegtermijn 
voor E-mail hosting 6 weken.  
 

6. Het factureringsschema voor E-mail hosting zoals bedoeld in artikel 7.1 
van Module 6 Webhosting van de ICT~Office Voorwaarden is 
vastgesteld op een betaling per jaar, vooraf. 
 

7. Bij E-mail hosting geldt er geen dwingend dataverkeerlimiet, maar 
wordt er een flexibel limiet gehanteerd. Het verbruik van dataverkeer is 
bij de prijs inbegrepen, tenzij het verbruik exorbitant hoog wordt. Onder 
exorbitant verbruik van dataverkeer wordt verstaan een verbruik van 
meer dan vijf maal de schijfruimtelimiet van cliënt met een minimum 
van 1800 MB per maand en een maximum van 6000 MB per maand. 
 

8. In geval van exorbitant verbruik van dataverkeer zoals bepaald in 
artikel 7 van deze Aanvullende voorwaarden, zal conform artikel 2.2 
van Module 6 Webhosting van de ICT~Office Voorwaarden een tarief 
van € 1,26 excl. BTW per gigabyte voor het oververbruik in rekening 
worden gebracht, waarbij het oververbruik naar boven zal worden 
afgerond op halve gigabytes. 
 



 
 

 
 

9. Het herroepingsrecht dat voortkomt uit de Wet Koop op Afstand is niet 
van toepassing op domeinnaamregistraties, vermits domeinnamen 
maatwerkproducten zijn. 
 

10. Cliënt zal de dienst E-mail hosting, conform artikel 2.2 en artikel 4 van 
Module 6 Webhosting van de ICT~Office Voorwaarden, enkel in 
overeenstemming met de huis- en gedragsregels van ICT Persoonlijk 
gebruiken. Deze huis- en gedragsregels omvatten in het bijzonder: 

a. Cliënt zal nooit en te nimmer de privacy van derden schenden, 
zich discriminerend uitlaten over derden en/of de openbare orde 
schaden; 

b. Cliënt zal geen intellectuele eigendomsrechten van derden 
schenden; 

c. Cliënt zal geen onrechtmatige en/of strafbare gegevens 
verspreiden, waaronder racistische uitingen, kinderporno, 
crimineel dataverkeer en beledigende uitingen; 

d. Cliënt zal zich geen toegang proberen te verschaffen tot 
computersystemen waarvoor deze niet gerechtigd is; 

e. Clënt zal zich onthouden van het zonder toestemming 
binnendringen van andere computers op internet (hacken), 
waarbij deze enige beveiliging doorbreekt of zich toegang 
verschaft door middel van gebruik van een valse sleutel en/of 
beveiligingsgaten; 

f. Cliënt zal zich onthouden van spamming; 
g. Cliënt zal zich ervan onthouden ICT Persoonlijk, andere cliënten 

en/of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen. 
 

11. ICT Persoonlijk is gerechtigd deze Aanvullende voorwaarden te 
wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen niet eerder in werking treden dan 
14 dagen na kennisgeving aan cliënt. Cliënt is gerechtigd de 
overeenkomst te ontbinden met ingang van de datum waarop de 
nieuwe Aanvullende voorwaarden van kracht worden. Na 
inwerkingtreding van de nieuwe Aanvullende voorwaarden wordt cliënt 
geacht de wijzigingen stilzwijgend te hebben aanvaard.  
 


