Lees deze algemene voorwaarden alvorens u het draadloze netwerk van
Camping De Nollen in Callantsoog gaat gebruiken.
Camping De Nollen BV
Camping De Nollen B.V. (hierna ook "wij" en "ons") is een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, gevestigd aan de Westerweg 8, [1759 JD] Callantsoog, gemeente Schagen, ingeschreven bij
het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 37075962. De gebruiker (hierna ook
“gebruiker” en “u”) is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van ons draadloze netwerk
(hierna ook “Wifi” en “dienst” en “internetdienst”). Door gebruik te maken van ons draadloze netwerk, al dan
niet tegen (extra) vergoeding, gaat u met ons de overeenkomst tot Wifi-gebruik aan (hierna ook
“gebruiksovereenkomst”).
Toepasselijkheid algemene voorwaarden van de gebruiksovereenkomst
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het door ons aangeboden draadloze netwerk. Door gebruik
te maken van deze dienst, aanvaardt de gebruiker deze algemene voorwaarden en verbindt deze zich ertoe de
bepalingen ervan onverminderd na te leven. Eventuele voorwaarden van de gebruiker van ons draadloze netwerk
zijn nimmer van toepassing.
Niet-naleving van de algemene voorwaarden van de gebruiksovereenkomst
We behouden ons het recht voor de gebruiker zonder voorafgaande kennisgeving de toegang te weigeren tot
(onderdelen van) onze dienst, dan wel de toegang te beëindigen of op te schorten, indien de gebruiker zich naar
ons oordeel, uitsluitend aan ons voorbehouden, niet aan deze algemene voorwaarden houdt.
Duur van het Wifi-gebruik
De dienst wordt met ingang van het gebruik van het draadloze netwerk aangegaan en loopt automatisch af na het
uitloggen of anderszins beëindigen van de dienst als met de gebruiker is overeengekomen. De gebruiker kan
maximaal aansluitend gebruik maken van het draadloze netwerk als met ons is overeengekomen.
Verantwoordelijkheid voor het gebruik van onze Wifi
U bent volledig verantwoordelijk voor alle inhoud die u verspreidt, opent of bekijkt, als u met onze dienst
verbonden bent. U bent zelf verantwoordelijk voor het beveiligen van uw systemen, apparatuur en databestanden
en het gebruik van eventuele encryptietechnieken bij het verzenden van e-mail en het downloaden van
databestanden.
Gebruiksbeperkingen
U heeft begrepen dat voor onze dienst de beperkingen gelden die in deze voorwaarden zijn omschreven.
Het volgende is met name niet toegestaan:
a. Een ander modem aan te sluiten op de staplaats dan deze die door de Nollen wordt aangeboden tegen
betaling van een borgsom en/of huur.
b. Gebruik van Wifi-repeaters en/ of –versterkers: deze veroorzaken storingen in het netwerk; bij gebruik van
dergelijke apparatuur moeten wij uw wifi-code blokkeren, zonder recht op restitutie.
c. Toegang zoeken tot kwetsende of aanstootgevende sites die pornografisch of anderszins aanstootgevend
materiaal bevatten.
d. Spam of grote hoeveelheden e-mail verzenden, wanneer u het netwerk gebruikt.
e. Kwetsende, aanstootgevende, bedreigende berichten of spam posten of verzenden, wanneer u het netwerk
gebruikt.
f. Virussen of andere schadelijke items posten of naar anderen verzenden.
g. Het zonder toestemming verzenden van welk auteursrechtelijk beschermd materiaal dan ook.
h. Iedere poging tot inbreuk op de beveiliging van welk computernetwerk dan ook.
i. Zich inlaten met onwettige en onrechtmatige activiteiten.
Aansprakelijkheid gebruiker
De gebruiker van ons draadloze netwerk is volledig en onverminderd aansprakelijk voor alle schade die door een
aan hem toerekenbare tekortkoming, middellijk of onmiddellijk, direct of indirect of op wat voor wijze dan ook is
ontstaan. Dit geldt ook voor bijzondere, punitieve of incidentele schade, gevolgschade of enige andere schade.
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Vrijwaring
We kunnen in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor uw daden, als u onze dienst gebruikt. U vrijwaart
ons en alle aan ons gelieerde vennootschappen ter zake van schade, verliezen, kosten, aanspraken, juridische
kosten en alle overige uitgaven, alsmede tegen vorderingen van derden als gevolg van of in verband met uw
gebruik van ons draadloze netwerk en/of de niet-nakoming van enige bepaling van onze overeenkomst en/of
deze algemene voorwaarden.
Minderjarigen
Als u jonger bent dan 18 jaar, dan heeft u de toestemming van een daartoe bevoegde ouder nodig om onze
draadloze internetdiensten te gebruiken. Indien u een ouder bent die een minderjarige toestemming verleent
gebruik te maken van onze draadloze internetdiensten, dan verklaart u ermee akkoord te gaan, dat u (1) toezicht
uitoefent op het gebruik door de minderjarige van onze draadloze internetdiensten en op zijn of haar
internettoegang, dat u (2) alle risico's aanvaardt die zijn verbonden met het feit dat de minderjarige inhoud bekijkt
die hij of zij heeft ontvangen door het gebruik van onze draadloze internetdiensten en alle risico's aanvaardt die
zijn verbonden met het feit dat de minderjarige materiaal, inhoud of informatie naar anderen verzendt via het
internet, en dat u (3) alle aansprakelijkheid aanvaardt voor het gebruik door de minderjarige van onze draadloze
internetdiensten, met inbegrip van alle financiële verplichtingen.
Informatie over advertenties en aanbiedingen
Wanneer u onze draadloze internetdienst gebruikt, zijn op de inlog pagina (landing page) mogelijk advertenties en
aanbiedingen opgenomen, vervaardigd door onszelf of (namens ons) door derden. Daarnaast maken wij voor de
internetdienst gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om u een optimale gebruikservaring te bieden.
Beperking van aansprakelijkheid
Voor zover dit is toegestaan op grond van het toepasselijke recht, zijn wij, alle aan ons gelieerde
vennootschappen, onze tussenpersonen, onze leveranciers, onze werknemers en andere medewerkers in geen
geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, bijzondere, punitieve of incidentele schade, gevolgschade of
enige andere schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot bezettonen, fouten, vertraagde diensten, verwijderde
bestanden, virussen, diefstal, of de wijziging van de computer van een gebruiker, voortvloeiend uit, of op de een
of andere wijze verband houdend met het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de dienst of onderdelen
daarvan. Tekortkomingen van andere aanbieders van netwerken en diensten waarmee ons draadloze netwerk
direct of indirect is /wordt verbonden, zijn niet aan ons toerekenbaar.
Intellectuele eigendomsrechten
Deze gebruiksovereenkomst strekt niet tevens tot overdracht van intellectuele eigendomsrechten die in het kader
van de dienst door ons worden gebruikt.
Geen geheimhouding en vertrouwelijkheid
Informatie die via ons en het internet in het algemeen wordt verstuurd, is niet vertrouwelijk. We kunnen en zullen
de privacy en beveiliging van onze gebruikers niet garanderen. We behouden ons het recht voor de
gegevensoverdracht van onze gebruikers te bewaken, indien we dat noodzakelijk achten voor het bieden van
adequate diensten en/of om de rechten en het eigendom van onze onderneming te beschermen, voor zover een
en ander in overeenstemming is met de toepasselijke regelgeving. We behouden ons het recht voor om op grond
van een wettelijke verplichting of op rechterlijk bevel zonder voorbehoud alle gevraagde informatie te verschaffen.
Vragen, klachten en geschillen
Gebruiker dient zich in geval van vragen, klachten of geschillen met betrekking tot de dienst in eerste instantie te
wenden tot Camping De Nollen B.V., via telefoonnummer 0224 – 58 12 81. Namens Camping De Nollen B.V. zal
zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen na ontvangst van de vraag, klacht of het geschil inhoudelijk
reageren, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval maken wij - met vermelding van de redenen - binnen
die termijn aan de gebruiker kenbaar wanneer de inhoudelijke reactie uiterlijk aan hem zal worden meegedeeld.
Toepasselijk recht
Op deze Gebruiksovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan in verband met
de gebruiksovereenkomst en deze algemene voorwaarden, zullen, voor zover niet in der minne geschikt,
aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter te Alkmaar.
Wijziging algemene voorwaarden
Wij behouden ons het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te kunnen wijzigen dan wel aan te
vullen, welke wijzigingen c.q. aanvullingen direct na bekendmaking, op een door ons te bepalen wijze, van kracht
worden.
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