1. SERVER
Op aanvraag kan Milned een "servercomputer" gekoppeld aan het Internet ter beschikking laten stellen aan de klant
(=opdrachtgever), om daarmee een eigen website te exploiteren. De website kan indien gewenst onder een eigen domeinnaam
bereikbaar zijn (onder voorbehoud van toewijzing door het registrerend orgaan).
2. DOMEINNAAM
Milned zal de door de klant gevraagde domeinnaam administratief en ten behoeve van de klant aanvragen. Milned is niet
aansprakelijk en zal nooit aansprakelijk kunnen zijn of worden gesteld, voor enige schade, gevolgschade, kosten, hoe ook
genaamd, welke door derden op basis van de door de klant gewenste tenaamstelling zal worden ingesteld. Milned zal dus
uitsluitend als extra service, de administratieve handelingen in samenhang met de aanvraag van de klant zo snel mogelijk
uitvoeren.
3. WEBSITE & WEBSITEBEHEER
Milned kan conform offerte een website voor de klant vervaardigen, onderhouden en deze publiceren op de servercomputer.
Daarbij dient de klant zorg te dragen voor het op tijd aanleveren van tekst- en beeldmateriaal in digitale vorm. Het verwerven
van auteursrechten en copyrights met betrekking tot het aangeleverde materiaal vallen buiten de werkzaamheden van Milned.
Extra werkzaamheden voor de vervaardiging van de website zullen in rekening worden gebracht op basis van een schriftelijke
offerte voor meerwerk. Na goedkeuring van deze offerte zullen de werkzaamheden hiervoor worden uitgevoerd op basis van
een gezamenlijk overeen te komen planning.
4. GEBRUIK & INFORMATIEAANBOD
A. De servercomputer met daarop ruimte voor een website staat tot beschikking van de klant. De klant mag deze ruimte aan
derden ter beschikking stellen, maar de klant is en blijft zelf verantwoordelijk en is als zodanig gebonden aan de gestelde
voorwaarden. Pornografisch en/of obsceen materiaal wordt niet op de servercomputer toegestaan.
B. De serverruimte mag uitsluitend gebruikt worden voor uitingen binnen de wetten als uitgevaardigd door plaatselijke en
landelijke overheden. De klant verklaart hierbij uitdrukkelijk dat Milned geen enkele aansprakelijkheid draagt voor handelingen
en uitingen binnen zijn website, waaronder begrepen claims, schades, gevolgschade, onrechtmatig handelen,
wetsovertredingen, hoe ook genaamd.
C. Als Milned op enig moment tot de overtuiging komt, dat de klant de servercomputer aanwendt in strijd met het in A en B
bepaalde, is Milned gerechtigd de serverruimte met onmiddellijke ingang op te zeggen en de aansluiting op het Internet te
verbreken. Er geldt dan geen restitutie van nog niet "verbruikte" bedragen aan de klant.
5. GARANTIES
Milned, alsmede de gecontracteerde partijen zullen al het mogelijke wat in hun vermogen ligt doen, om een snelle betrouwbare
connectie van de website van de klant te waarborgen. Echter door de aard van de techniek als gebruikt op het wereldwijde
Internet, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het operationeel houden van de servercomputers en de interne verbinding
daartussen. Alle externe dataverbindingen alsmede de overdracht van gegevens is niet door Milned of zijn contractpartner(s)
beheersbaar en daarom zeer nadrukkelijk uitgesloten van enige aansprakelijkheid; schades, gevolgschades, hoe ook genaamd
en in welke vorm dan ook, zijn daarbij met nadruk uitgesloten.
6. SERVICEBEDRAGEN EN FAKTURERING
De contractduur voor de huur van de server zal conform offerte worden overeengekomen. Fakturering geschiedt uitsluitend bij
vooruitbetaling van de huurtermijn. De klant kan het huurcontract opzeggen door minimaal 1 maand voor het vervallen van de
contractduur dit schriftelijk of per e-mail met leesbevestiging aan Milned mede te delen. Indien niet tijdig is opgezegd aan het
einde van de contractduur, dan wordt het contract telkens stilzwijgend verlengd voor overeengekomen periode.
Een faktuur zal circa 4 weken voor de vervaldatum van de serverhuur aan de klant worden toegezonden per e-mail of (indien
gewenst) per normale post. De klant zal ervoor zorgdragen dat het faktuurbedrag tijdig, dus voor de vervaldatum op de
bankrekening van Milned is bijgeschreven. Indien het faktuurbedrag niet op de vervaldatum door Milned is ontvangen, kan de
website zowel voor de klant zelf als voor de Internetbezoekers afgesloten worden.
Bedragen wegens overschrijding van de door de klant ingekochte hoeveelheid schijfruimte en dataverkeer, alsmede
telefonische helpdeskvergoedingen en andere door de klant bij Milned ingekochte producten en diensten, dienen binnen de
betalingstermijnen te worden voldaan. Overschrijdingen van de betalingstermijnen kan eveneens afsluiting tot gevolg hebben.
7. WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN
Milned behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Wijzigingen in de bedragen wegens
serverhuur zullen per e-mail en per post aangekondigd worden, maar pas van kracht worden bij het aangaan van een nieuwe
huurtermijn.

