Algemene voorwaarden

Public Wi-Fi-optie
Artikel 1 Definities
1.1. De definities die worden gebruikt in deze Voorwaarden m.b.t. de
Public Wi-Fi-optie zijn dezelfde als die in de Specifieke voorwaarden
voor de Internetdienst en de Algemene voorwaarden voor
consumenten en kleine ondernemingen, waarvan de Voorwaarden van
de Public Wi-Fi-optie een aanvulling zijn, tenzij anders bepaald in de
Voorwaarden van de Public Wi-Fi-optie.
Public Wi-FiCommunity
Network

Het netwerk van alle Public Wi-Fi-hotspots
dat alle gedeelde Apparatuur van de Klanten
van de Internetdienst omvat.

Public Wi-Figebruiker

Een gebruiker die toegang krijgt tot internet
via het gemachtigde gedeelde gebruik van
Apparatuur die deel uitmaakt van het Public
Wi-Fi Community Network.

Artikel 2 Voorwerp

2.1. De naamloze vennootschap naar Belgisch recht Proximus, die zijn
activiteiten uitoefent onder de commerciële naam Proximus, hierna
'Proximus' genoemd, levert aan de Klant, die hiermee instemt, de
Public Wi-Fi-dienst zoals gespecificeerd in deze voorwaarden. De Klant
erkent dat Proximus niet alleen het deel van de Dienst kan leveren
waarop de Klant heeft ingetekend en dat hij gebruikt, maar ook shared
services kan leveren aan Bezoekers voor afzonderlijk gebruik van de
Apparatuur en connectiviteit van de Klant, met minimale of geen
impact op de Dienst van de Klant. De op deze wijze gedeelde
Apparatuur maakt automatisch deel uit van het Public Wi-Fi
Community Network.
2.2. Elke Klant die bereid is om zijn Apparatuur te delen en aldus deel
uit te maken van het Public Wi-Fi Community Network, krijgt toegang
tot alle actieve Public Wi-Fi-hotspots in België en kan dus ook op een
andere locatie dan de locatie waar de Dienst is geïnstalleerd,
gebruikmaken van de Dienst waarop hij onder voornoemde
voorwaarden heeft ingetekend, zij het onverminderd de andere
instructies voor normaal gebruik die in de Algemene voorwaarden voor
Internet zijn beschreven.
2.3. Indien een Klant zijn Apparatuur niet wenst te delen, kan hij
Proximus hiervan op elk moment op de hoogte stellen door naar het
servicenummer van Proximus (0800 22 800) te bellen en een opt-out
te vragen. Het resultaat van de opt-out is dat de Klant zijn recht op
toegang tot de Proximus Public Wi-Fi-hotspots in België verliest.

Artikel 3 Toegang tot de Public Wi-Fi-optie
3.1. De Public Wi-Fi-dienst is een optie waarop de Klant op elk moment
kan intekenen of die hij op elk moment kan opzeggen, in
overeenstemming met de bepalingen van Artikel 3.2.
3.2. Indien een Klant de Public Wi-Fi-optie wenst te gebruiken, dient hij
een persoonlijk Public Wifi-profiel aan te maken via de MyProximusapp op smartphones en tablets en/of een Community-id en wachtwoord aan te maken via de MyProximus-webversie voor
persoonlijke computers. De Klant kan er op elk moment voor kiezen
zich kosteloos af te melden van het Public Wi-Fi Community Network
(opt-out) door te bellen naar het gratis nummer 0800 20 640.
3.3. Proximus behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden van de
Public Wi-Fi-optie op elk moment te wijzigen, mits hij de Klant hiervan
vooraf op de hoogte stelt. In geval van wijziging van de Voorwaarden
van de Public Wi-Fi-optie staat het de Klant vrij de Public Wi-Fi-optie
op te zeggen door te bellen naar het gratis nummer 0800 20 640,
zonder dat Proximus gehouden is enige schadevergoeding te betalen
aan de Klant of de Bezoeker.

3.5. De wijziging of opzegging van de Public Wi-Fi-optie heeft geen
gevolgen voor het internetcontract, waarvan de Public Wi-Fi-optie
slechts een gratis optie is voor de Klant.

Artikel 4 Gebruiksvoorwaarden van het Public WiFi Community Network
4.1. Elke Klant met veilige Proximus-compatibele Apparatuur deelt
automatisch zijn Apparatuur met het Public Wi-Fi Community
Network, behalve in geval van een opt-out overeenkomstig Artikel 3.2.
van deze Algemene voorwaarden van Proximus.
4.2. Een Klant wiens Apparatuur deel uitmaakt van het Public WiFiCommunity Network heeft toegang tot alle Public WiFi-hotspots in
België.
4.3. Het toegangsrecht van de Klant tot het Public Wi-Fi Community
Network is persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen.
De Klant is aansprakelijk voor elk gebruik of misbruik door derde
gebruikers van de toegang van de Klant tot het Public Wi-Fi
Community Network waarbij gebruik wordt gemaakt van de
toegangsrechten van de Klant.
4.4. Het internetverkeer via de Public Wi-Fi-hotspot van de Klant of
van elke andere gebruiker die gebruikmaakt van de toegangsrechten
van de Klant tot het Public Wi-Fi Community Network, wordt in
mindering gebracht op het volume van de Internetdienst waarop de
Klant heeft ingetekend.
Indien het volume van de Internetdienst waarop de Klant heeft
ingetekend, overschreden wordt, zal de maximumsnelheid voor de
toegang van de Klant tot de Public Wi-Fi-hotspots door Proximus
worden beperkt tot het einde van de lopende kalendermaand.
4.5. De Klant kan in geen geval aanspraak maken op een
vervangingsvergoeding of enige andere vergoeding voor zijn deelname
aan het Public Wi-Fi Community Network, of voor het reële gedeelde
gebruik van zijn Apparatuur en connectiviteit door Bezoekers.
4.6. Onverminderd eventuele uitzonderingen die expliciet in de
Voorwaarden van de Public Wi-Fi-optie zijn opgenomen, blijven de
bepalingen in de Gebruiksvoorwaarden en Algemene voorwaarden
voor Internet van toepassing op het internetverkeer van Klanten die
gebruikmaken van hun toegangsrechten tot het Public Wi-FiCommunity Network.
4.7. Het internetverkeer van Bezoekers heeft geen of een minimale
invloed op de capaciteit van de diensten van de Klant die zijn
Apparatuur deelt. Het internetverkeer van de Klant heeft altijd
voorrang op dat van Bezoekers, zodat de Klant tijdens zijn eigen
gebruik geen noemenswaardige hinder zal ondervinden.
4.8. Elke gebruiker van een Public Wi-Fi-hotspot wordt geïdentificeerd
aan de hand van de id en het wachtwoord die worden gebruikt om
toegang te krijgen tot het Public Wi-Fi Community Network. De
identiteit van de gebruiker zal in bepaalde bij wet bepaalde gevallen
aan de bevoegde instanties worden medegedeeld.
Proximus kan geen definitieve identificatie garanderen van een
gebruiker die andere apparatuur gebruikt dan Proximus-apparatuur,
wanneer de gebruikte apparatuur van een derde een externe
radiocomponent of een extern toegangspunt heeft die gedeeld gebruik
mogelijk maakt.
4.9. Onverminderd Artikel 13 van de Algemene voorwaarden voor
consumenten en kleine ondernemingen is de Klant niet aansprakelijk
voor het gedeelde gebruik van zijn Apparatuur en connectiviteit door
een derde Bezoeker, tenzij deze derde toegang heeft verkregen tot het
Public Wi-Fi Community Network met gebruikmaking van de
toegangsrechten van de Klant.

3.4. Proximus behoudt zich het recht voor de Public Wi-Fi-optie op elk
moment te annuleren, zonder dat Proximus gehouden is enige
schadevergoeding te betalen aan de Klant of de Bezoeker.
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