Voorwaarden en bepalingen
Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen 1 maart 2009
DOOR DEZE WEBSITE TE GEBRUIKEN GAAT U ERMEE AKKOORD ZICH AAN DEZE
GEBRUIKSVOORWAARDEN EN
-BEPALINGEN TE HOUDEN.
Deze website, met inbegrip van alle functies en content (de "Website"), is een dienst die beschikbaar wordt gesteld door
Tholhuijsen Consultancy. of haar dochtersites, waaronder www.IPv6specialisten.nl ("Provider") en alles wat aan content,
informatie, diensten en software op of via deze website wordt besteld of geleverd ("Content") mag uitsluitend worden
gebruikt onder de volgende voorwaarden en bepalingen ("Gebruiksvoorwaarden").
1. Beperkte licentie van website
Als gebruiker van deze website wordt u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare, beperkte
licentie verleend om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van deze Website en Content
overeenkomstig deze Gebruiksvoorwaarden. De Provider mag deze licentie op ieder moment om welke
reden dan ook beëindigen.
2. Gebruiksbeperkingen.
De Content op deze Website is uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik en niet voor commerciële exploitatie.
In afwijking van het bovengenoemde kunnen, voor zover deze Website elektronische handel verschaft,
dergelijke aankoopgelegenheden beschikbaar worden gesteld voor groeps- en persoonlijke aankopen,
zolang u gemachtigd bent aankopen te doen uit naam van een dergelijke groep. U mag de Content niet
gebruiken om te bepalen of een consument in aanmerking komt voor: (a) krediet of verzekering voor
persoonlijke, familie-, verzekerings- of huishoudelijke doelen, (b) tewerkstelling; of (c) een overheidslicentie
of -uitkering. U mag deze Website of de Content niet ontleden, nabouwen, demonteren, huren, verhuren,
uitlenen, verkopen, een sublicentie ervoor geven of afgeleide werken ervan maken. Ook mag u geen
netwerkcontrole- of discoverysoftware gebruiken om de architectuur van de site te bepalen, of om informatie
over gebruik, persoonlijke identiteiten of gebruikers te verkrijgen. U mag geen robot, spider, andere
automatische software of een ander automatisch apparaat of handmatig proces gebruiken om onze Website
of de Content te controleren of te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Provider.
U mag deze Website niet geheel of gedeeltelijk kopiëren, wijzigen, reproduceren, opnieuw uitgeven,
distribueren, weergeven of verzenden voor commerciële, nonprofit of publieke doeleinden, behalve voor
zover dit hierboven is toegestaan. U mag deze Website of de Content niet geheel of gedeeltelijk gebruiken
of anderszins exporteren of herexporteren in strijd met de exportwetten en -voorschriften van de Verenigde
Staten van Amerika. Onbevoegd gebruik van deze Website of de Content is verboden.
3. Geen juridisch advies.
De Content is niet bedoeld als en vormt geen juridisch advies en er wordt geen relatie advocaat/cliënt
gevormd, noch wordt iets wat aan deze Website wordt gezonden als vertrouwelijk behandeld. De
nauwkeurigheid, volledigheid, geschiktheid en courantheid van de Content worden niet gegarandeerd. Uw
gebruik van Content op deze Website of materialen die aan deze Website zijn gekoppeld, is op uw eigen
risico.
4. Intellectuele eigendomsrechten.
Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden zal niets hierin worden geïnterpreteerd
als het verschaffen van een licentie of recht, bij implicatie, estoppel of anderszins, volgens het auteursrecht
of andere intellectuele eigendomsrechten. U gaat ermee akkoord dat de Content en Website worden
beschermd door auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, octrooien of andere eigendomsrechten en
wetten.
Voor verdere informatie, zie Copyright.
5. Digital Millennium Copyright Act
Melding van beweerde overtreding van het auteursrecht.
De Provider is geregistreerd als een agent bij de United States Copyright Office krachtens de bepalingen
van de Digital Millennium Copyright Act (de "Wet") en maakt gebruik van de bescherming volgens de Wet.
De Provider behoudt zich het recht voor om Content die naar bewering inbreuk maakt op het auteursrecht
van een ander te verwijderen. De Provider zal onder toepasselijke omstandigheden abonnees en
accounthouders van het systeem of netwerk van de Provider die herhaaldelijk inbreuk maken op de
auteursrechten van iemand anders, opzeggen.
6. Koppeling naar deze Website.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Provider aangaande koppelingen, geldt het volgende: U
mag alleen koppelingen verschaffen naar de startpagina van deze Website, mits (a) u geen enkel deel van
de startpagina, met inbegrip van de advertenties, de gebruiksvoorwaarden, de copyrightverklaring of andere
kennisgevingen op deze Site verwijdert of verbergt, door inkadering of anderszins, (b) u de Provider in
kennis stelt van een dergelijke koppeling door een e-mail te zenden aan legalnotices@tholhuijsen.nl en (c) u het
verschaffen van koppelingen naar deze Website staakt als de Provider hierom verzoekt. Als u koppelingen
naar een sectie binnen deze Website wilt verschaffen, moet u uw verzoek naar de Provider zenden op
legalnotices@tholhuijsen.nl en de Provider zal u laten weten of toestemming wordt gegeven, en zo ja, de
voorwaarden en bepalingen van de toestemming.
7. Licentie van uw Content aan de Provider.
Door het uploaden van content naar of het indienen van materiaal voor gebruik op deze Website, verleent u

(of garandeert u dat de eigenaar van deze rechten dit uitdrukkelijk heeft verleend) de Provider een eeuwig,
wereldwijd, royaltyvrij, onherroepelijk, niet-exclusief recht en licentie, met het recht een sublicentie te
verlenen, om deze materialen te gebruiken, reproduceren, wijzigen, adapteren, publiceren, in het openbaar
uit te voeren, in het openbaar weer te geven, digitaal weer te geven en digitaal uit te voeren, vertalen, er
afgeleide werken van te maken en te distribueren of deze materialen in iedere vorm, op ieder medium, met
iedere technologie die nu bekend is of later wordt ontwikkeld in het gehele universum, te verwerken. U gaat
ermee akkoord dat u geen verhaal op de Provider zult hebben voor beweerde of werkelijke inbreuk of
verduistering van welk eigendomsrecht in uw communicatie met ons dan ook.
8. Geen colportage.
U mag op of via deze Website geen content of materiaal distribueren dat advertenties, promoties, verzoeken
om goederen, diensten of gelden of verzoeken aan anderen om lid te worden van een onderneming of
organisatie bevat, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Provider. In afwijking van het
bovenstaande mag u, in ieder interactief gebied van deze Website, waar toepasselijk a) samen met uw
naam, adres en e-mailadres de URL van uw eigen website opgeven en b) Websites, goederen of diensten
van derden aanbevelen, mits u geen financieel belang hebt in en geen direct of indirect voordeel ontvangt
van een dergelijke aanbevolen Website, het product of de dienst of van de aanbeveling. In geen geval mag
een persoon of entiteit colporteren met van deze Website verkregen gegevens.
9. Adverteerders.
Deze Website kan advertenties en sponsoring bevatten. Adverteerders en sponsors zijn ervoor
verantwoordelijk te verzekeren dat materiaal dat wordt ingediend om in deze Website te worden opgenomen
nauwkeurig en volledig is en aan de van toepassing zijnde wetten voldoet. De Provider is niet
verantwoordelijk voor de illegaliteit van of fouten of onjuistheden in het materiaal van een adverteerder of
sponsor of voor de handelingen of nalatigheden van adverteerders en sponsors.
10. Registratie.
Voor bepaalde secties van deze Website moet u zich registreren. Als u verzocht wordt zich te registreren,
gaat u ermee akkoord de Provider nauwkeurige en volledige registratie-informatie te verschaffen. Het is uw
verantwoordelijkheid om de Provider in kennis te stellen van veranderingen in deze informatie. Elke
registratie is slechts voor één persoon, tenzij dit specifiek anders wordt aangegeven op de registratiepagina.
De Provider staat niet toe dat a) iemand anders dan u de secties waarvoor registratie vereist is gebruikt
door uw naam of wachtwoord te gebruiken; of b) toegang via één naam beschikbaar wordt gesteld aan
meerdere gebruikers op een netwerk of anderszins. U bent ervoor verantwoordelijk zulk ongeoorloofd
gebruik te voorkomen. Als u meent dat er sprake is geweest van ongeoorloofd gebruik, moet u dit
onmiddellijk aan de Provider melden door een e-mailbericht te zenden naar legalnotices@tholhuijsen.nl .
11. Postings in interactieve gebieden van de Website.
11.1. Postings moeten legaal zijn. Als u deelneemt aan interactieve gebieden op deze Website, mag u geen
berichten, gegevens, informatie, tekst, afbeeldingen, koppelingen of ander materiaal ("Postings") dat in welk
opzicht dan ook illegaal of grof is posten, publiceren, uploaden of distribueren, met inbegrip van, maar niet
beperkt tot Postings die lasterlijk, smadelijk, pornografisch, obsceen of bedreigend zijn, privacy- of
publiciteitsrechten schenden, met inbegrip van 'hatespeech', of die een strafbaar feit zouden vormen of
aanmoedigen, de rechten van een partij zouden schenden, of aanleiding tot aansprakelijkheid zouden
geven of een plaatselijke, staats-, federale of internationale wet, of de voorschriften van de U.S. Securities
and Exchange Commission, regels van een effectenbeurs, zoals de New York Stock Exchange, de
American Stock Exchange of de NASDAQ, hetzij opzettelijk of onopzettelijk, zouden overtreden. De
Provider mag uw Posting op ieder moment om welke reden dan ook zonder toestemming van u verwijderen.
11.2. Postings moeten in uw naam zijn. Uw Postings moeten vergezeld zijn van uw echte naam en mogen
niet anoniem worden gepost. Deelnemers aan interactieve gebieden mogen geen misleidende voorstelling
geven van hun identiteit of hun connectie met een persoon of entiteit.
11.3. Geen controle van Postings. De Provider is niet verplicht en is niet van plan Postings te bewerken,
controleren of screenen en is niet verantwoordelijk voor de content van deze Postings of voor content die
gekoppeld is naar of van deze Postings. In afwijking van het bovenstaande behoudt de Provider zich het
recht voor om van tijd tot tijd enkele, alle of geen interactieve gebieden te controleren op naleving van de
Gebruiksvoorwaarden en om materiaal dat aanstootgevend of in strijd met de Gebruiksvoorwaarden is, te
verwijderen.
11.4. Uitsluitend niet-commercieel gebruik van interactieve gebieden. Alle interactieve gebieden van deze
Website worden uitsluiten voor uw persoonlijk gebruik verschaft. Als deelnemer mag u via uw Postings of op
andere wijze op of via deze Website geen content of materiaal distribueren dat advertenties, promoties,
verzoeken om goederen, diensten of gelden of verzoeken aan iemand om lid te worden van een
commerciële onderneming of organisatie bevat, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
Provider. Ieder ongeoorloofd gebruik van een interactief gebied van deze Website, de Content of Postings is
uitdrukkelijk verboden.
12. Fouten en correcties.
De Provider beweert of garandeert niet dat deze Website of de Content foutloos, vrij van virussen of andere
schadelijke componenten zal zijn, of dat defecten zullen worden gecorrigeerd of dat de Website altijd
toegankelijk zal zijn. De Provider garandeert of beweert niet dat de op of via deze Website beschikbare
Content correct, nauwkeurig, tijdig of anderszins betrouwbaar zal zijn. De Provider kan op ieder moment
verbeteringen en/of veranderingen aan de functies, functionaliteit of Content aanbrengen.

13. Content van derden.
Content van derden kan op deze Website verschijnen of kan toegankelijk zijn via koppelingen van deze
Website. De Provider is niet verantwoordelijk voor en neemt geen aansprakelijkheid op zich voor
overtredingen, vergissingen, dwalingen in het recht, belediging, belastering, smaad, omissies, onwaarheid,
obsceniteit, pornografie of godslastering in de verklaringen, opinies, beweringen of iedere andere vorm van
content die zich bevindt in content van derden die op deze Website verschijnt. U begrijpt dat de informatie
en opinies in de content van derden noch wordt onderschreven door de Provider noch diens mening
weergeeft.
14. Kennisgeving van ethiek voor juristen.
Als u een jurist bent die deelneemt aan een aspect van deze Website, met inbegrip van maar niet beperkt
tot messageboards, chatrooms of e-mailforums, erkent u dat de professionele gedragsregels van de
jurisdicties waarvoor u een licentie hebt ("Regels") van toepassing zijn op alle aspecten van uw deelname
en dat u zich aan deze Regels zult houden. Deze Regels houden in, zonder hiertoe beperkt te zijn, de
regels met betrekking tot adverteren, klantenwerving, onbevoegd uitoefenen van de advocatuur en feitelijke
onjuistheden. De Provider wijst alle verantwoordelijkheid voor uw naleving van deze Regels af. U gaat er
verder mee akkoord en erkent dat wanneer u deelneemt aan een chatroom op deze Website, met inbegrip
van maar niet beperkt tot de messageboards, u geen rechtskundig advies zult aanbieden, maar uitsluitend
algemene informatie.
15. DISCLAIMER.
DEZE WEBSITE EN DE CONTENT WORDEN GELEVERD OP BASIS VAN DE HUIDIGE STAAT, ZOALS
BESCHIKBAAR. DE PROVIDER WIJST UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES AF, MET INBEGRIP VAN
GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIETINBREUK. DE PROVIDER WIJST ALLE VERANTWOORDELIJKHEID AF VOOR ALLE VERLIES, LETSEL,
CLAIM, AANSPRAKELIJKHEID OF SCHADE ALS GEVOLG VAN, VOORTVLOEIEND UIT OF OP
ENIGERLEI WIJZE VERBAND HOUDEND MET (A) FOUTEN IN OF OMISSIES UIT DEZE WEBSITE EN
DE CONTENT, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT TECHNISCHE ONJUISTHEDEN EN
SCHRIJFFOUTEN, (B) ALLE WEBSITES VAN DERDEN OF CONTENT DAARIN WAARTOE DIRECT OF
INDIRECT TOEGANG WORDT VERKREGEN VIA KOPPELINGEN IN DEZE WEBSITE, MET INBEGRIP
VAN MAAR NIET BEPERKT TOT FOUTEN IN OF OMISSIES DAARUIT, (C) HET NIET BESCHIKBAAR
ZIJN VAN DEZE WEBSITE, DE CONTENT OF EEN DEEL DAARVAN, (D) UW GEBRUIK VAN DEZE
WEBSITE OF DE CONTENT, OF (E) UW GEBRUIK VAN APPARATUUR OF SOFTWARE IN VERBAND
MET DEZE WEBSITE OF DE CONTENT.
16. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.
DE PROVIDER IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES, LETSEL, CLAIM, AANSPRAKELIJKHEID OF
SCHADE ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, DE CONTENT, DE INTERACTIEVE
GEBIEDEN VAN DEZE WEBSITE OF FEITEN OF OPINIES DIE OP OF VIA EEN INTERACTIEF GEBIED
VERSCHIJNEN. DE PROVIDER IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SPECIALE, DIRECTE, INDIRECTE,
BIJKOMENDE, GEVOLGSCHADE OF AANVULLENDE SCHADEVERGOEDING VAN WELKE AARD DAN
OOK (MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, ADVOCATENKOSTEN) DIE TOE TE SCHRIJVEN
ZIJN AAN, VOORTVLOEIEN UIT OF ONTSTAAN IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN OF HET
ONVERMOGEN OM DEZE WEBSITE OF DE CONTENT TE GEBRUIKEN. VOOR ZOVERRE DE
VOORNOEMDE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VERBODEN IS OF HET ESSENTIËLE DOEL
ERVAN FAALT, IS DE ENIGE VERPLICHTING VAN DE PROVIDER VOOR SCHADEVERGOEDING
TEGENOVER U BEPERKT TOT 100,00 USD.
17. Schadeloosstelling.
U gaat ermee akkoord om de Provider, diens functionarissen, directieleden, werknemers, agenten,
licentiegevers, leveranciers en alle derden die informatie verschaffen aan de Website schadeloos te stellen,
verdedigen en vrijwaren voor en tegen alle claims, verliezen, uitgaven, schade en kosten, met inbegrip van
redelijke advocatenkosten, die het gevolg zijn van overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden door u.
18. Rechten van derden.
De bepalingen van paragraaf 15 (Disclaimer), 16 (Beperking van aansprakelijkheid) en 17
(Schadeloosstelling) zijn ten voordele van de Provider en diens functionarissen, directieleden, werknemers,
agenten, licentiegevers, leveranciers en alle derden die informatie verschaffen aan de Website. Elk van
deze personen of entiteiten heeft het recht om zich direct tegenover u op deze bepalingen te beroepen en
ze af te dwingen.
19. Ongeoorloofde activiteit
De Provider behoudt zich het recht voor klachten of gemelde overtredingen van onze Gebruiksvoorwaarden
te onderzoeken en alle maatregelen te nemen die wij toepasselijk achten, met inbegrip van maar niet
beperkt tot melding van vermoede ongeoorloofde activiteit aan rechtshandhavers, toezichthouders of
andere derden en bekendmaking van alle nodige of toepasselijke informatie aan deze personen of entiteiten
betreffende gebruikersprofielen, e-mailadressen, gebruikshistorie, gepost materiaal, IP adressen en
trafficinformatie.
20. Verhaal voor overtredingen.
De Provider behoudt zich het recht voor elk volgens de wet en billijkheid beschikbaar verhaal te zoeken voor
overtredingen van deze Gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van maar niet beperkt tot het recht om toegang
vanaf een bepaald Internetadres naar deze Website en andere Websites van de Provider en hun functies te
blokkeren.
21. Toepasselijk recht en bevoegdheid.
De Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd overeenkomstig de wetten van
de Staat Ohio en ieder geding wegens of met betrekking tot deze voorwaarden zal uitsluitend aanhangig
worden gemaakt voor staats- of federale rechtbanken die zich in Ohio bevinden en u stemt hierbij in met en

onderwerpt zich aan de persoonlijke bevoegdheid van deze rechtbanken bij het voeren van een dergelijk
geding. /
22. Verdere bepalingen.
22.1. Privacy. Uw gebruik van deze Website is onderworpen aan het Privacybeleid van de Provider.
22.2. Verdere bepalingen voor Tholhuijsen Consultancy diensten. Uw gebruik van de Tholhuijsen
Consultancy online diensten, jurisprudentie, juridische formulieren en ander verwant juridisch materiaal
("Tholhuijsen Consultancy diensten") wordt ook beheerst door de Algemene Gebruiksvoorwaarden en bepalingen van de Tholhuijsen Consultancy diensten, en indien van toepassing de Aanvullende
voorwaarden voor specifiek materiaal van de Tholhuijsen Consultancy diensten (gezamenlijk de
"Voorwaarden van de TC diensten") die tijdens het registratieproces voor deze Tholhuijsen Consultancy
diensten worden gegeven, en die alle bij verwijzing hierin zijn opgenomen. Door voltooiing van het
registratieproces voor de Tholhuijsen Consultancy diensten aanvaardt u de Voorwaarden van de TC
diensten. Als u niet akkoord gaat met (een van) de Voorwaarden van de TC diensten, krijgt u geen toegang
tot de Tholhuijsen Consultancy diensten.
23. Scheidbaarheid van bepalingen.
Deze Gebruiksvoorwaarden omvatten bij verwijzing alle kennisgevingen op deze Website, het Privacybeleid
en de Voorwaarden van de TC diensten en vormen de gehele overeenkomst met betrekking tot toegang tot
en gebruik van deze Website en de Content. Als een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig,
nietig of niet afdwingbaar is, of in strijd is met de Voorwaarden van de TC diensten, dan wordt die bepaling
beschouwd als scheidbaar van de overige bepalingen en dit zal de geldigheid en afdwingbaarheid daarvan
niet beïnvloeden. In afwijking van enige indicatie van het tegendeel in deze Gebruiksvoorwaarden, als u een
afzonderlijke schriftelijke overeenkomst met een Provider hebt die van toepassing is op uw gebruik van
Content van die Provider, dan vormt die overeenkomst de gehele overeenkomst tussen u en die Provider
met betrekking tot de betreffende Content die daaraan onderworpen is (de "Anders geregelde Content"), en
zullen deze Gebruiksvoorwaarden worden beschouwd als zonder rechtsgeldigheid met betrekking tot de
Anders geregelde Content.
24. Wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden.
De Provider behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden op ieder moment te veranderen.
Herziene versies van de Gebruiksvoorwaarden zullen op deze Website verschijnen en zijn onmiddellijk van
kracht. U bent ervoor verantwoordelijk om de Gebruiksvoorwaarden regelmatig door te nemen. Blijvend
gebruik van deze Website na dergelijke veranderingen betekent dat u akkoord gaat met deze
veranderingen.

