Algemene voorwaarden

Wi-Fi Hotspots Optie

Artikel 1 - Definities
1.1
De definities weerhouden in deze Wi-Fi Hotspots
voorwaarden zijn dezelfde als deze in de Internet Algemene
Voorwaarden en Gebruiksvoorwaarden, waarvan de Wi-Fi Hotspots
voorwaarden een complement zijn tenzij afwijkend beding in deze Wi-Fi
Hotspots optie.

Fon
Community
Netwerk

Bezoeker

Het netwerk van alle Fon hotspots bestaande
uit alle gedeelde Uitrustingen van Klanten van
de Internet Dienst, alle andere nationale wifi
hotspots en alle bestaande hotspots in België,
alsook alle hotspots in het buitenland.
De gebruiker die via een geautoriseerd en
gedeeld gebruik van de Uitrusting die deel
uitmaakt van het Fon Community Netwerk een
toegang krijgt tot het Internet.

Artikel 2 - Voorwerp
Proximus NV van publiek recht, hierna “Proximus” genaamd, verbindt
zich ertoe de Klant, die aanvaardt, de in deze optie gespecificeerde WI-Fi
Hotspots dienst te verlenen. Hiertoe verklaart de Klant kennis te hebben
genomen van het feit en te aanvaarden dat Proximus naast het door de
Klant gebruikte deel van diens gecontracteerde Dienst, gedeelde
diensten kan verschaffen aan Bezoekers voor een van de Klant
gescheiden gebruik van diens Uitrusting en connectiviteit, en dit met
minimaal tot geen impact voor de Dienst van de Klant.
De alsdusdanig gedeelde Uitrusting maakt automatisch deel uit van het
Fon Community wifi Netwerk.
Iedere Klant die zijn Uitrusting deelt en alsdusdanig deel uitmaakt van
het Wi-Fi Hotspots Netwerk krijgt een veilige toegang tot alle actieve Fon
Community wifi Hotspots in binnen- en buitenland, en kan alsdusdanig
en in afwijking van artikel 4.12 van de Internet Algemene Voorwaarden,
de Dienst zoals gecontracteerd onder voormelde voorwaarden ook
verbruiken op een andere plaats dan waar voormelde Dienst is
geinstalleerd, zij het onverminderd de overige voorschriften van normaal
gebruik opgenomen in voormeld artikel 4.12.
De Klant die zijn Uitrusting niet wenst te delen kan op elk ogenblik zijn
beslissing daartoe aan Proximus melden middels een opt-out oproep
naar het Proximus service nummer 0800/20640. Als gevolg van de
opt-out verliest de Klant zijn recht van toegang tot de Proximus Fon wifi
hotspots in binnen- en buitenland.

Artikel 3 - Toegang tot de Wi-Fi Hotspots optie
3.1
De Proximus Fon dienst is een optie die de Klant ten allen tijde kan
onderschrijven of opzeggen overeenkomstig de bepalingen uitgespeld in
artikel 3.2.
3.2
De Klant die de Wi-Fi Hotspots optie wenst, dient daartoe via
MyProximus een Fon Community gebuikersidentificatie en wachtwoord
aan te maken. De Klant kan evenwel op ieder ogenblik zijn beslissing om
toe te treden tot het Fon Community Netwerk herzien (opt-out) via het
gratis nummer 0800/20640, en indien gewenst terug toetreden tot de
Proximus Fon dienst (opt-in) via hetzelfde gratis nummer
0800/20640.
3.3
Proximus behoudt zich het recht voor de Wi-Fi Hotspots optie ten
allen tijde te wijzigen of op te zeggen, zonder dat Proximus hiervoor
enige vergoeding verschuldigd is aan de Klant of Bezoeker.

3.5 De wijziging of stopzetting van de Wi-Fi Hotspots optie is zonder
gevolg voor het Internet contract waarvan Wi-Fi Hotspots optie slechts
een voor de Klant gratise optie is.

Artikel 4 - Gebruiksregels voor het Proximus Fon
WiFi Netwerk
4.1 Iedere Klant met een beveiligde Proximus Fon compatibele Uitrusting
deelt automatisch zijn Uitrusting met het Fon Community Netwerk, tenzij
opt-out overeenkomstig artikel 3.2 van deze Wi-Fi Hotspots optie.
4.2 Iedere aldus gedeelde Uitrusting wordt op een voor het publiek
toegankelijke webpagina van de Fon Community Netwerk site anoniem
gevisualiseerd door middel van een icoon op een landkaart die ongeveer
de plaats aanduidt waar de toegang tot het Fon Community Netwerk kan
worden bekomen.
4.3 De Klant wiens Uitrusting deel uitmaakt van het Fon Community
Netwerk krijgt een beveiligde toegang tot alle Fon Community wifi
hotspots in binnen- en buitenland. Proximus adviseert de gebruiker, die
als Bezoeker gebruikt maakt van het Fon Community Netwerk, geen
vertrouwelijke noch gevoelige informatie (persoonlijke gegevens,
betalingen, …) over te maken gedurende de verbinding met het Fon
Community Netwerk.
Het aan de Klant toegekende recht van beveiligde toegang tot het Fon
Community Netwerk is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden. De
Klant is aansprakelijk voor elk gebruik of misbruik door derde gebruikers
van de Klant’s toegang tot het Fon Community Netwerk waarbij gebruik
wordt gemaakt van de toegangsrechten van de Klant.
4.4 Het Internet verkeer via de Fon Community wifi hotspots van de
Klant of van een andere gebruiker die gebruik maakt van de
toegangsrechten van de Klant op het Fon Community Netwerk, wordt in
mindering gebracht van het volume van de door de Klant
gecontracteerde Internet Dienst.
Indien het volume van de Internet Dienst zoals gecontracteerd door de
Klant wordt overschreden zal, en dit onverminderd artikel 5.a.8 van de
Internet Algemene Voorwaarden, de maximumsnelheid van de Klant’s
toegang op de Fon Community hotspots door Proximus tot het einde
van de lopende kalendermaand worden teruggebracht tot 64 Kbps.
4.5 In geen geval kan de Klant aanspraak maken om een vervangende
vergoeding of andere compensatie voor zijn deelname in het Fon
Community Netwerk, of voor het gebeurlijk gedeeld gebruik van zijn
Uitrusting en connectiviteit door Bezoekers.
4.6 De bepalingen zoals opgenomen in de Internet Algemene
Voorwaarden en de Gebruiksregels blijven, afgezien van de afwijkingen
uitdrukkelijk opgenomen in deze Wi-Fi Hotspots optie onverminderd van
toepassing voor het Internet verkeer van de Klant die gebruikmaakt van
zijn toegangsrecht op het Fon Community Netwerk.
4.7 Het Internet verkeer gedaan door Bezoekers heeft geen tot slechts
een minimale invloed op de capaciteit en op de veiligheid van de diensten
van de Klant die zijn Uitrusting deelt.
4.8 Elke gebruiker van een Fon Community wifi hotspot andere dan de
eigen Uitrusting wordt geïdentificeerd aan de hand van diens
gebruikersidentificatie en wachtwoord noodzakelijk om toegang te
krijgen tot het Fon Community Netwerk. De identiteit van de gebruiker
mag in de bij wet bepaalde gevallen worden meegedeeld aan de
bevoegde instanties.
4.9 In afwijking van artikel 8.3 van de Internet Algemene Voorwaarden, is
de Klant niet aansprakelijk voor het gedeeld gebruik van diens Uitrusting
en connectiviteit door een derde Bezoeker, tenzij deze derde toegang
kreeg tot het Fon Community Netwerk gebruikmakend van de
toegangsrechten van de Klant.

3.4 Proximus behoudt zich het recht voor de Wi-Fi Hotspots optie ten
allen tijde stop te zetten, zonder dat Proximus hiervoor enige vergoeding
verschuldigd is aan de Klant of Bezoeker.
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