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Algemene Voorwaarden LomboXnet 
 
Artikel 1 - Gebruik internetverbinding 
 
1.1  De Aansluiting op LomboXnet wordt opgezet met als doel de deelnemer in 
staat te stellen gebruik te maken van de gezamenlijke internetverbinding van 
LomboXnet. De Aansluiting mag slechts voor dat doel worden gebruikt.  
 
1.2  De Deelnemer zal zich bij het gebruik van de gezamenlijke internetverbinding 
gedragen zoals vaneen verantwoordelijk en zorgvuldig gebruiker verwacht mag 
worden, en zal derhalve trachten te voorkomen dat hij hinder en/of schade aan 
anderen, waaronder begrepen LomboXnet, toebrengt. 
 
1.3  De Deelnemer dient zich bij het gebruik van de internetverbinding te 
onthouden van het inbreken op systemen ('hacken') of het verrichten van 
handelingen die redelijkerwijs kunnen worden beschouwd als voorbereiding 
daartoe. 
 
1.4  De Deelnemer zal zich houden aan de regels van de internetgemeenschap (de 
'netiquette', zoals onder andere omschreven op www2.internl.net/netiquette/), en 
zal de internetverbinding niet gebruiken voor het ter beschikking stellen van 
illegale informatie, waaronder begrepen het openbaren van auteursrechtelijk 
beschermd werk (films, muziek, TV-programma's, etc) van derden zonder afdoende 
licentie, of anderszins voor illegale activiteiten. 
 
1.5  De Deelnemer mag de internetverbinding niet gebruiken om informatie aan 
een derde te versturen voor zover de Deelnemer redelijkerwijs kan vermoeden dat 
die informatie in strijd is met bij die derde geldende normen en waarden, 
bijvoorbeeld omdat het beledigend of van expliciete of pornografische aard is.  
 
1.6  LomboXnet is gerechtigd zonder vooraankondiging verkeer dat zij van een 
derde of vanaf een Netwerk van een derde ontvangt en dat voor de Deelnemer is 
bestemd of waartoe de Deelnemer anderszins toegang kan krijgen, van haar 
Netwerk te weren, indien het verkeer betreft dat, als het door de Deelnemer zou 
zijn gegenereerd, in strijd met de in dit artikel opgenomen gebruiksregels was 
geweest. Indien herhaaldelijk weerbaar verkeer wordt ontvangen van een derde of 
vanaf een Netwerk van een derde, is LomboXnet gerechtigd zonder 
vooraankondiging al het verkeer dat van dat Netwerk wordt ontvangen van haar 
Netwerk te weren.  
 
1.7  Het is de Deelnemer niet toegestaan enig deel van de internetverbinding door 
te verkopen, onder te verhuren, in licentie te geven, of anderszins aan anderen, 
ter beschikking te stellen. 
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Artikel 2 - Randapparatuur  
 
2.1  De Deelnemer is zelf volledig verantwoordelijk voor de Randapparatuur, ook al 
is die geleverd door LomboXnet of derden, en zal alle inspanningen verrichten die 
redelijkerwijs van hem kunnen worden verlangd om te voorkomen dat 
Configuratiefouten optreden en om deze, mochten zij zich toch voordoen, 
onverwijld weg te nemen.  
 
2.2  De Deelnemer dient te allen tijde zelf zorg te dragen voor de beveiliging van 
de eigen computer en van de daarop aanwezige gegevens, en dient zelf zorg te 
dragen voor back-ups daarvan. 
 
Artikel 3 - Storing, onderhoud  
 
3.1  LomboXnet zal zich inspannen om zo ongestoord mogelijke gebruik van de 
internetverbinding te bewerkstelligen, doch garandeert niet dat de 
internetverbinding te allen tijde vrij van Storingen zal zijn. 
 
3.2  Voor zover wettelijk toegestaan is elke aansprakelijkheid van LomboXnet in 
verband met Storingen die uitgaat boven hetgeen expliciet in dit artikel is 
bepaald,uitgesloten.  
 
Artikel 4: Overmacht  
 
4.1 Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die 
redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan LomboXnet niet in 
staat is haar verplichtingen jegens de Deelnemer na te komen. Hieronder zijn 
onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het 
internet, storingen inde telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken.  
 
4.2 LomboXnet heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de 
omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat LomboXnet haar 
verbintenis had moeten nakomen. 
 
4.3 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van LomboXnet opgeschort. Indien 
de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door LomboXnet 
niet mogelijk is langer duurt dan twee (2) weken is ieder der partijen bevoegd de 
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de 
andere partij recht op schadevergoeding ontstaat. 
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Artikel 5 - Persoonsgegevens  
 
5.1 LomboXnet onthoudt zich van het inzien van persoonlijke e-mail en/of 
bestanden van Deelnemers en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij 
LomboXnet hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan 
wel in het geval de Deelnemer handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd 
met deze algemene voorwaarden. 
 
Artikel 6 – Betaling deelnamekosten  
 
6.1 De aan LomboXnet verschuldigde deelnamekosten dienen per kwartaal te 
worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De Deelnemer is 
verplicht LomboXnet per incasso te machtigen voor het afschrijven van de 
verschuldigde deelnamekosten.  
 
6.2 Indien LomboXnet na twee pogingen niet in staat is om de verschuldigde 
bedragen af te schrijven, verkeert de deelnemer van rechtswege in verzuim en is 
hij of zij zonder nadere ingebrekestelling wettelijke rente verschuldigd over het 
factuurbedrag. Tevens zijn alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening 
buitenrechte voor rekening en risico van de deelnemer. Deze kosten bedragen 15% 
over het te vorderen bedrag met een minimum van EUR 10,-. Indien de deelnemer 
in verzuim is heeft LomboXnet het recht om de deelnemer per direct af te sluiten 
van de internetverbinding.  
 
Artikel 7 – Beëindiging 
 
7.1 De aansluiting wordt aangegaan met een minimale looptijd van één jaar. Na 
afloop van deze minimale looptijd wordt het Internet-Abonnement (telkens) 
stilzwijgend met één kwartaal verlengd. Opzegging van de overeenkomst dient te 
geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van één maand tegen het 
einde van de overeengekomen periode. Opzegging is voor het eerst mogelijk tegen 
het einde van de geldende minimale looptijd. Opzegging is mogelijk zowel 
schriftelijk als per e-mail, met dien verstande dat de opzegtermijn eerst aanvangt 
op de dag waarop LomboXnet de opzegging ontvangt.  
 
Artikel 8 - Aansprakelijkheid & geldigheid  
 
8.1 De deelnemer die handelt in strijd met deze algemene voorwaarden is 
aansprakelijk voor alle daaruit voor LomboXnet voortvloeiende schade. De 
deelnemer vrijwaart LomboXnet tegen alle aanspraken van derden terzake van 
schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van het 
draadloze netwerk en de internetverbinding.  
 
8.2 LomboXnet is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van de klant, 
tenzij deze schade is veroorzaakt door schuld of opzet van LomboXnet. Met name is 
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LomboXnet niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is 
van: onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot, het systeem of het 
internetbij LomboXnet of derden, een gebrek in de beveiliging van de door de klant 
opgeslagen informatie op de systemen van LomboXnet, handelingen van andere 
klanten of internetgebruikers, wijzigingen in inbelnummers, log-in procedure, 
account en e-mailadres. 
 
7.3  Deze algemene voorwaarden zijn geldig voor onbepaalde tijd. LomboXnet 
behoudt zich het recht om, als daartoe enige aanleiding is, bovenstaande 
voorwaarden aan te passen. De meest actuele versie van de voorwaarden is te 
vinden op www.lomboxnet.nl. 


