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Artikel 1: Algemene bepalingen
De elektronische webwinkel van Bart Mermuys met maatschappelijke zetel te Brugge en met een
commercieële naam STRAIGHT ON iT en met EU BTW nr BE0501835042 biedt haar klanten de
mogelijk om diensten voor een bepaalde duur te kopen zoals webhosting, vps hosting en domein
registratie.
De klant aanvaardt dat deze voorwaarden, als enige van toespassing zullen zijn, met uitsluiting van
zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als
enige van toepassing zijn.
Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW. De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de
diensten zoals het woordelijk wordt omschreven en voor de duur die duidelijk vermeld wordt.
Artikel 3: Online aankopen
De klant heeft de mogelijkheid om diensten te bestellen van bepaalde duur. De duurtijd wordt
steeds uitdrukkelijk vermeld. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een
bevestigingsmail met pro-forma factuur ontvangt van STRAIGHT ON iT. De dienst(en) word(t)
(en) geactiveerd wanneer de betaling voltooid is, op dit moment ontvangt de klant een factuur.
De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
- via paypal
- via overschrijving
Artikel 4: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover STRAIGHT ON iT beschikt, is de
klant ingaval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en
zonder aannaming een interest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag.

Bovendien is de klant van rechtswege een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op
het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt STRAIGHT ON iT zich het recht voor de niet(volledig)
betaalde diensten te deactiveren.
Artikel 5: Duur en beëindiging
De duurtijd van een bepaalde dienst wordt altijd uitdrukkelijk vermeld bij het bestellen.
Voor diensten met een duurtijd vanaf 6 maanden: vanaf één maand voor het einde van die duurtijd
en maximaal drie keer wordt de klant verwittigd via email met de vraag of de klant de duurtijd voor
de dienst wil vernieuwen.
Voor diensten met een duurtijd van minder dan 6 maanden: vanaf 15 dagen voor het einde van die
duurtijd en maximaal twee keer wordt de klant verwittigd via email met de vraag of de klant de
duurtijd voor de dienst wil vernieuwen.
STRAIGHT ON iT kan de overeenkomst met onmiddelijke ingang beëindigen indien klant de
dienst gebruikt voor illegale praktrijken of informatie verspreidt die in strijd is met de wetgeving of
algemeen aanvaarde normen en waarden.
Enkele voorbeelden:
– racisme,
– copyright schendingen (verspreiden illegale software),
– spam (ongevraagd email versturen),
– pogingen tot hacken van onze of systemen van derden,
– identiteitsfraude,
– ...
Artikel 6: Aansprakelijkheid
Van toepassing op webhosting en virtual private server diensten:
Desondanks dat STRAIGHT ON iT zijn systemen goed onderhoud en regelmatig backups neemt
voor de bovenvermelde diensten blijft de klant verantwoordelijk voor zijn gegevens. De klant heeft
de mogelijkheid ook zelf backups te nemen en deze te bewaren bij de klant zelf. Onder geen enkele
voorwaarde kan STRAIGHT ON iT aansprakelijk gesteld worden voor het verlies van klant
gegevens of kan daarvoor een schadevergoeding worden geëist.
De klant is zelf verantwoordelijk om zijn website indien nodig op een adequate manier te
beveiligen.
Artikel 7: SLA (Service Level Agreement)
Er is een 99,9% uptime garantie voor webhosting, email, VPS en DNS diensten. Er kan een
vergoeding (terugbetaling) gebeuren wanneer deze garantie niet behaald wordt. Dit wordt berekend
per maand volgens de volgende formule:
Offline dag

: een dag waarvan een dienst meer dan 15 minuten offline (onbereikbaar) is.

Terugbetaling
offline dagen < 2
offline dagen < 5
offline dagen => 5

: 30% van aankooprijs verekend per maand,
: 60% van aankooprijs verekend per maand,
: 100% van aankooprijs verekend per maand,

Als een klant gebruik maakt van verschilldende diensten en een dienst werkt niet doordat een
gerelateerde dienst niet werkt dan geldt de teruggave voor beide diensten. vb. Hosting – DNS.

Er kan geen teruggave zijn voor gratis diensten.
Als een dienst 4 dagen of meer na elkaar offline is -of- 10 dagen of meer gespreid offline is dan
heeft de klant de mogelijkheid de betreffende dienst stop te zetten en het resterende saldo terug te
vragen:
Resterende saldo = aantal dagen tot vervaldag * (prijs dienst / duurtijd dienst in dagen)
Om aanspraak te maken op een vergoeding of stopzetting dient de fout bij ons te liggen. Om deze
reden dient de klant ons zo spoedig mogelijk te verwittigen van de storing zodat wij dit kunnen
nagaan. Dit kan via email of telefonisch.
Artikel 8: Privacy
Privacybeleid is terug te vinden op onze site.
Artikel 9: Klantendienst
De klantendienst is bereikbaar tijdens de kantooruren:
ma – za vanaf 8:00 tot 20:00 (CET)
email: info@straightonit.be
tel: +32 (0)50 58 01 71
Voor dringende gevallen betreffende technische problemen met onze systemen waarvoor uw dienst
incorrect werkt kan u ons 24/7 bereiken:
email: info@straightonit.be
tel: +32 (0)50 58 01 71
Artikel 10: Wijziging voorwaarden
Deze voorwaarden worden aangevuld door aandere voorwaarden waar expliciet naar verwezen
wordt.
STRAIGHT ON iT kan deze voorwaarden steeds zondere nadere kennisgeving wijzigen. Elke
aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.
Artikel 11: Bewijs
De klant aanvaardt dat elektronische communicatie (e-mails, support tickets), back-ups en
logbestanden als bewijsvoering kunnen dienen.

