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GEBRUIKSVOORWAARDEN GreenICT WEBSITES 
 
Algemeen 
Toegang tot en gebruik van een van de GreenICT websites (hierna "de site") en gerelateerde applicaties zijn 
onderworpen aan onderstaande voorwaarden, tenzij anders bepaald in een ander gedeelte van de site of in 
aanvullende voorwaarden in de betreffende applicatie. Gebruik van deze site en gerelateerde applicaties 
betekent de volledige aanvaarding van deze (aanvullende) voorwaarden. Informatie over Stichting GreenICT en 
eventueel gelieerde organisaties, die gebruik maken van deze handelsnaam (hierna "GreenICT"), de producten 
en diensten van GreenICT op deze site, wordt met inachtneming van onderstaande voorwaarden verstrekt. 
 
Deze site is louter informatief 
Deze site en de informatie, namen, afbeeldingen, logo's en iconen die betrekking hebben op of gerelateerd zijn 
aan GreenICT of haar producten en diensten worden verstrekt "zoals zij zijn" zonder enige verklaring of 
bevestiging en zonder enigerlei garantie, al dan niet expliciet of impliciet, met inbegrip van, echter niet beperkt tot, 
de impliciete garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of geen inbreuk vormend. De 
informatie op de site is niet geschreven om aan uw individuele vereisten of behoeften te voldoen en het is enkel 
uw eigen verantwoording uzelf vooraf ervan te vergewissen of deze informatie in welke vorm dan ook geschikt is 
door u gebruikt te worden. Aan de site kunnen geen rechten worden ontleend. 
 
Uitsluiting van aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door gebruik van deze site 
In geen geval zal GreenICT, een van haar opdrachtnemers of werknemers aansprakelijk zijn voor welke schade 
dan ook, waaronder begrepen direct, speciaal, indirect of daaruit voortvloeiende schade, als gevolg van of in 
verband met de toegang tot of het gebruik van deze site of het gebruik en verspreiding van daarin weergegeven 
informatie. 
 
De mogelijkheid van wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving 
De site kan onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten, die zo spoedig mogelijk, nadat ze zijn ontdekt, 
zullen worden gecorrigeerd naar GreenICT's eigen inzicht. De informatie op de site wordt regelmatig geupdated. 
GreenICT behoudt zich het recht voor op ieder moment en zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen 
en/of wijzigingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, afbeeldingen, beelden, logo's en 
iconen of de producten en diensten, waarnaar op deze site wordt verwezen. Aangezien Internet onafhankelijk in 
stand wordt gehouden op vele sites overal ter wereld, is het mogelijk dat de informatie, namen, beelden, 
afbeeldingen, logo's en iconen waartoe deze site toegang verleent afkomstig zijn van buiten de grenzen van deze 
site. Om deze reden sluit GreenICT alle verplichtingen of verantwoordelijkheid uit inzake de gegevens die hetzij 
verkregen of verworven worden, hetzij toegankelijk zijn binnen, via of buiten deze site. 
 
Cookies 
Sinds 5 juni 2012 is de wetgeving rondom cookies aanzienlijk gewijzigd. Een cookie is een klein tekstbestandje 
dat op de computer van de gebruiker wordt geplaatst. Cookies kunnen geen virussen verspreiden en kunnen niet 
worden uitgevoerd als code. Een cookie is uniek en kan alleen worden gelezen door de server die de cookie 
heeft geplaatst. GreenICT maakt gebruik van cookies om met behulp van Statcounter een beter beeld te krijgen 
van de bezoekers en hun bezoeken aan onze site. 
 
De inhoud van de site is onderworpen aan intellectuele eigendomsrechten van GreenICT 
Beelden, logo's, afbeeldingen handelsmerken en –namen, die de producten en diensten van GreenICT 
herkenbaar maken, alsmede het ontwerp, tekst en grafische mogelijkheden van de site zijn het eigendom van 
GreenICT. Tenzij dit uitdrukkelijk is bepaald, zal niets van hetgeen hierin is vervat, worden uitgelegd als het 
verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van 
GreenICT. 
  
Virussen en aansprakelijkheid 
Alhoewel GreenICT de grootste zorgvuldigheid betracht de site te vrijwaren van virussen, kan zij niet garanderen 
dat de site volledig virusvrij is. GreenICT sluit aansprakelijkheid voor virussen uit. We adviseren u zelf te allen 
tijde effectieve maatregelen tegen virussen en de gevolgen, daaruit voortvloeiende, te treffen. 
 
Website Fair User Policy 
De gebruiker gaat ermee akkoord de normale werking van de site niet te verstoren of de integriteit van de site te 
schenden door deze te kraken of veranderingen aan te brengen in de informatie die deze site bevat, noch door 
het voorkomen van of het beperken van toegang tot de site voor andere gebruikers, of op welke andere wijze dan 
ook. 
 
Toepasselijk recht 
Op deze voorwaarden en deze disclaimer en iedere vordering gebaseerd op het gebruik van informatie van deze 
site is het Nederlands recht van toepassing en de partijen onderwerpen zich aan de exclusieve rechtsmacht van 
de bevoegde rechter in Arnhem, Nederland. 


