
 

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE DIENST WIFI 
FOR BUSINESS 

 
Welkom bij Fon. Wanneer je je router van Fon registreert, word je lid van het netwerk en ga je 
akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden van wifi voor bedrijfsservice, hierna “Overeenkomst” 
genoemd. Lees deze Overeenkomst, deze beïnvloedt mogelijk je wettelijke rechten. Als je deze 
Overeenkomst niet accepteert, verzoeken wij je geen gebruik te maken van de Fon service.  
 
Fon Wireless Limited (hierna "Fon" of "wij") is een bedrijf dat geregistreerd is in het VK met 
onderneminsnummer 5661131 met vestiging te 25 Farringdon Street, Londen, EC4A 4AB, Verenigd 
Koninkrijk.  
 
Deze Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, het Privacybeleid en andere voorwaarden dat 
het lid van WiFi for Business (of “Jij”) hebt geaccepteerd tijdens de registratie en aanmaak van je 
Fon- of Partneraccount, geeft je toegang tot deze Service en staat je toe om lid te zijn van de Fon 
Gemeenschap. 
 

I. Lid van WiFi for Business, installatie en activering van de Fon Spot 

Je wordt een lid van Wifi for Business door deze Overeenkomst te accepteren, een account van 
Fon te hebben en in het bezit zijn van een router van Fon of een router van een partner van Fon 
waarop de Fon-functie voor WiFi for Business is geïnstalleerd.  

De algemene voorwaarden van Fon of de algemene voorwaarden van een partner van Fon die je 
eerder hebt geaccepteerd, blijven onverminderd van kracht. Niets in deze overeenkomst 
impliceert een wijziging van deze Algemene voorwaarden. Deze Overeenkomst geldt voor de Fon 
Service die je krijgt als lid van WiFi for Business. 

Je moet je router van Fon activeren om een FonSpot te creëren.  

Als je merkt dat een aspect van de hardwaren, software of service van Fon schade veroorzaakt of 
kan veroorzaken, of toestaat dat schade wordt veroorzaakt, moet je ons op hoogte stellen via een 
supportticket van ons online Help Center voor eindgebruikers. Gedurende de looptijd van deze 
Overeenkomst publiceert Fon informatie over de locatie van je Fon Spot binnen het netwerk van 
Fon. Dit is essentieel voor andere gebruikers om toegang te krijgen tot de Service. 

De bezoeker van Fon kan verbinding maken met de Fon Spots na registratie op het netwerk van 
Fon, gedurende de termijn en/of onder de betalingsvoorwaarden (bv. pas) zoals beschreven op de 
aangepaste portal van Fon en zoals eerder overeengekomen door Fon.  

II. Rechten en plichten voor een lid van WiFi for Business 

 
Een lid van WiFi for Business heeft het recht om: 

https://support.fon.com/hc/en-us


 

 

 

 De portal van Fon aan te passen door eventuele gebrande gemerkte afbeeldingen en 
promotiemateriaal te uploaden in de ruimte die Fon voor dit doel heeft voorzien.  
 

 Bezoekers van Fon een beperkte gratis toegang te verlenen zoals beslist door Fon of door 
het lid van WiFi for Business. 

 

 Informatie te ontvangen over het gebruik van de Service en producten van Fon zoals 
geadverteerd via de Access portal van Fon van zijn Fon Spot.  

 

 Wanneer je je registreert als lid van WiFi for Business, begrijp je dat je een Fon Spot creëert 
wanneer je een router van Fon aansluit op het netwerk van Fon en je registreert bij Fon. 
Andere gebruikers hebben het recht om toegang te krijgen tot het internet via deze Fon 
Spot.  

 

 Een lid van WiFi for Business gaat ermee akkoord om de Fon Spot actief te houden 
gedurende 24 uur per dag en 7 dagen per week zodat de andere leden en bezoekers van 
Fon daar een verbinding mee kunnen maken.  

 

 Om de correcte werking van de Fon Spots te garanderen, moet het lid van WiFi for Business 
uitsluitend gebruikmaken van de officiële versies van de Fon Software.  

 

 Het lid van WiFi for Business moet controleren of het is toegestaan om je bandbreedte te 
delen in overeenstemming met zijn ISP-gebruikersovereenkomst, aangezien het lid van WiFi 
for Business de exclusieve verantwoordelijkheid heeft om de contractuele verplichtingen 
tegenover dergelijke ISP na te leven.  

 

 Een lid van WiFi for Business gaat ermee akkoord om de Fon Services te gebruiken en 
accepteert om deze uitsluitend te gebruiken voor wettelijke doeleinden. Als je Fon Services 
gebruikt voor illegale doeleinden, of illegale of onwettige inhoud verstrekt of deze 
Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid van Fon, de Gebruiksvoorwaarden van de website 
en toegangsportal van Fon en de Gebruikerslicentie van Fon Software overtreedt, kan Fon je 
Fon Spot onmiddellijk loskoppelen van het netwerk van Fon en deze Overeenkomst 
beëindigen. 

 

 Respecteer de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Gebruik de bedrijfsnamen 
en/of logo's niet op een zodanige manier dat dit gebruikers kan misleiden, verwarren of 
bedriegen. Het lid van WiFi for Business is de enige verantwoordelijk voor een inbreuk op 
zijn intellectuele-eigendomsrecht zoals bevat in de aangepaste portal.  

 

    Een lid van WiFi for Business kan uitsluitend zijn eigen producten en diensten adverteren 
in de hiertoe voorziene ruimte op de portal van Fon en zal dergelijke ruimte niet 
wederverkopen of verhandelen zonder de voorafgaande toestemming van Fon. Fon is 



 

 

niet verantwoordelijk voor het gebruik door een lid van WiFi for Business van de 
intellectuele eigendom van een derde partij. 

 

 Een lid van WiFi for Business mag gebruikers niet verwarren of misleiden over het doel van 
zijn advertentie in de portal van Fon. 

 

 Een lid van WiFi for Business zorgt ervoor dat de inhoud die hij uploadt naar de portal van 
Fon voldoet aan alle plaatselijke wetten en voorschriften.    

 

 Een lid van WiFi for Business mag de publicatie van schadelijke inhoud of pornografische 
of obscene afbeeldingen of enige andere inhoud die niet geschikt is voor publieke 
vertoning in zijn land, niet bevorderen of aanmoedigen en mag ook geen links naar 
dergelijke inhoud voorzien.   

 

 Een lid van WiFi for Business mag de aangepaste portal van Fon niet gebruiken als een 
site, zoals een spam- of malware site, die de bedoeling heeft gebruikers te overhalen of 
aan te moedigen om de Overeenkomst van Fon te overtreden.  

 

 Een lid van WiFi for Business mag de publicatie van private of vertrouwelijke informatie via 
de Fon Access Portal niet bevorderen of aanmoedigen.  

 

  Een lid van WiFi for Business mag het eigenaarschap van Fon, de geldigheid van een 
licentie voor het gebruik of anderzijds kopiëren of uitbaten van het handelsmerk van Fon 
tijdens of na de beëindiging van deze Overeenkomst niet in vraag stellen, behalve zoals 
specifiek hierin machtiging werd verleend. 

 
Rechten niet uitdrukkelijk gegeven hier, zijn voorbehouden. Fon heeft het recht om de toegang te 
schorsen of in te trekken indien Fon van mening is dat het lid van WiFi for Business de 
verplichtingen of de geest van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden heeft overtreden.  

III. Rechten en plichten van Fon 

De diensten die Fon verleent bestaan uit het voorzien en controleren van de toegang tot Fon 
Spots, het machtigen en valideren van alle leden en bezoekers van Fon die een verbinding maken 
via de Fon Spots.  

 Het bevorderen van toegang tot de Fon Spots, machtiging en registratie verlenen voor 
dergelijke toegang. 

 Informatie verstrekken over de locatie van de verschillende Fon Spots. 

 Registreren van het aantal gebruikers dat toegang krijgt tot elke Fon Spot en het type 
gebruiker dat toegang krijgt tot elke Fon Spot zoals een bezoeker van Fon, lid van Fon of 
lid van WiFi for Business. 

 De leden van Fon toegang verlenen tot de Fon Spots.  



 

 

 Services verlenen aan de leden van Fon en leden van WiFi for Business. 

IV. Servicekwaliteit 

Fon kan geen garantie geven over de connectiviteitsniveaus die een lid of bezoeker van Fon krijgt 
via zijn mobiele telefoon, apparaat of handset. 

Dit kan afhangen van de locatie van de gebruiker met betrekking tot een Fon Spot. De 
connectiviteit kan afhangen van je contract met een Fon-partner of ISP die je een beperkte 
toegang geeft tot het netwerk. 

Fon kan de toegangssnelheid en de snelheid van de gegevenstransmissie niet garanderen. Fon 
accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele connectiviteitsproblemen die je mogelijk 
ondervindt.  

Fon houdt zich het recht voor om de Fon Spot van een lid van WiFi for Business te schorsen indien 
een frauduleus misbruik wordt gedetecteerd. 

V. Klantenservice 

Fon beschikt over een Klantenservice om vragen te beantwoorden over de diensten van Fon. Als 
gebruiker van Fon kun je contact opnemen met de Klantenservice door een supportticket aan te 
maken bij ons online Help Center voor eindgebruikers. 

Elke claim over Fon Services moet schriftelijk worden gericht aan de Klantenservice en dit binnen 
een maand na de datum waarop de gebruiker van Fon zich bewust werd van het probleem dat 
verband houdt met de claim. Fon deelt je binnen een maand na ontvangst van de claim mee of de 
claim werd aanvaard of verworpen.   

VI. Slotbepalingen 

Deze Overeenkomst beëindigen, wijzigen of overdragen  

Zowel Fon als jijzelf kunnen ervoor kiezen om deze Overeenkomst te allen tijde te beëindigen. Als 
je deze Overeenkomst wilt beëindigen, kun je een e-mail sturen naar unsubscribe@Fon.com of 
een formulier op de website invullen, en dit vijftien (15) dagen vóór de werkelijke beëindiging van 
de Service. Fon mag deze Overeenkomst te allen tijde beëindigen, om welke reden dan ook, 
inclusief maar niet beperkt tot de overtreding of bewijs van overtreding van de algemene 
voorwaarden hierin. Als Fon deze Overeenkomst wenst te beëindigen, stelt Fon je hiervan via e-
mail op de hoogte op het e-mailadres dat je bij Fon hebt geregistreerd. Deze Overeenkomst 
eindigt onmiddellijk nadat een van beide partijen de overeenkomst heeft beëindigd. Maar Fon 
blijft de vertrouwelijkheid van al je persoonlijke informatie bewaren en jij blijft de intellectuele 
eigendomsrechten van Fon accepteren en respecteren. 

Fon draagt of wijst zijn positie onder deze Overeenkomst over of toe aan een andere entiteit van 
zijn groep. Onder deze Overeenkomst neemt de verkrijger bijgevolg alle rechten en plichten over 
van Fon. Je accepteert de genoemde overdrachten en toewijzingen.  

https://support.fon.com/hc/en-us


 

 

Aansprakelijkheidsbeperking 

Onder deze Overeenkomst is Fon uitsluitend aansprakelijk voor verliezen die een redelijk 
voorzienbaar gevolg zijn van de desbetreffende contractbreuk.  

Fon is niet aansprakelijk voor schade opgelopen door andere services of goederen ontvangen via 
of geadverteerd op de Fon Services of ontvangen via links voorzien in de Fon Services, of omwille 
van informatie of advies ontvangen via of geadverteerd over de Fon Services of ontvangen via links 
voorzien in de Fon Services.  

Fon kan zijn aansprakelijkheid betreffende (a) zijn moedwillig verzuim of fraude; of (b) overlijden 
of persoonlijk letsel niet uitsluiten of beperken.  

Scheidbaarheid  

Als een voorziening van deze Overeenkomst in enig opzicht door een bevoegde rechtbank 
ongeldig, onwettig of onafdwingbaar wordt beschouwd, wordt dergelijke voorziening uit deze 
Overeenkomst gehaald en blijft de rest van de voorzieningen volledig van kracht zijn alsof deze 
Overeenkomst werd uitgevoerd met weglating van de ongeldige, illegale of onafdwingbare 
voorziening.  

Volledige Overeenkomst  

Deze Overeenkomst vertegenwoordigt samen met de Gebruiksvoorwaarden van Fon, het 
Privacybeleid en (waar van toepassing de Softwarelicentieovereenkomst of de desbetreffende 
extra voorwaarden die jij accepteert als onderdeel van het registratieproces, nieuw product of 
extra service) de definitieve en volledige overeenkomst tussen jijzelf en Fon betreffende de 
Service en producten, en deze vervangen alle voorgaande overeenkomsten betreffende de 
Service.  

Rechtsgebied en wetgeving  

Deze Overeenkomst is onderhevig aan de wetgeving van Engeland, zonder inachtneming van 
conflicterende wetgeving of de principes van keuze van rechtsgebied, en de partijen stemmen er 
hierbij mee in om zich te onderwerpen aan het exclusieve rechtsgebied van de Engelse 
rechtbanken. 

VII. Definities 

Overeenkomst betekent deze gebruiksvoorwaarden, samen met het registratieformulier, de 
Gebruiksvoorwaarden van Fon, het Privacybeleid van Fon en, waar van toepassing, de 
Softwarelicentieovereenkomst van Fon, de softwarelicentieovereenkomst van de Fon Application 
en het Cookies-beleid. 

Access Portal van Fon (of portal van Fon) is de portal die Fon gebruikt in Fon Spots via waarop het 
lid of de bezoeker van Fon zich kan registreren en toegang krijgen tot het Fon-netwerk.  



 

 

Hardware van Fon of Hardware: Hardware gedistribueerd door Fon of een derde partij om 
verbinding te maken met het Fon-netwerk. 

Lid van Fon is de geregistreerde gebruiker van Fon die bandbreedte deelt via een Fon-router of 
een router van een Fon-partner met met geïnstalleerde Fon-functionaliteit, in ruil voor een gratis 
verbinding met een Fon Hotspot van het Fon-netwerk. Sommige leden van Fon hebben mogelijk 
speciale rechten en plichten.   

Lid van WiFi for Business is een lid van Fon dat een Fonera voor kleine ondernemingen heeft 
gekocht of een ander dergelijk toestel of aanpasbare Fon-router aangeboden door Fon of een Fon-
partner. Het lid van WiFi for Business verleent gratis toegang aan zijn klanten en heeft daarnaast 
verdere rechten en plichten tegenover het lid van Fon. 

Netwerk van Fon is het wereldwijde netwerk van WLAN-hotspots op basis van een gemeenschap 
waarvan de leden hun breedbandinternetverbinding delen; deze hotspots zijn ofwel gebaseerd op 
afzonderlijke, losstaande Fonera's of zijn geïntegreerd in de uitrusting op de locatie van de klant 
en worden geleverd als een dienst 'naar beste kunnen'. 

Partner van Fon is een derde partij die een partnerschap is aangegaan met Fon. Fon-partners 
worden gepubliceerd op de website van Fon. 

Pas(sen) van Fon of pas(sen): Ticket dat een bezoeker van Fon koopt om toegang te krijgen tot 
Fon Spot.   

Router van Fon is het apparaat dat verdeeld wordt door Fon of zijn partners en dat geactiveerd 
wordt met de Fon Software. Fonera, Fonera SIMPL of Fonera for small business zijn merken van 
Fon-routers.  

Fon Services of Services zijn de services verstrekt door Fon, bestaande uit het verlenen van 
toegang tot het Fon-netwerk, het verstrekken van informatie over de Fon Spot, het machtigen en 
registreren van de leden en bezoekers van Fon en alle bijkomende diensten die Fon aanbiedt aan 
de partner of het lid van Fon. 

Software van Fon of Software: Software gedistribueerd door Fon of geïnstalleerd op de router van 
een Fon-partner waarmee leden van Fon toegang krijgen tot het Fon-netwerk. 

Fon Spot betekent een openbaar WLAN-toegangspunt dat toebehoort aan het Fon-netwerk en dat 
wordt bediend door Fon, klanten van Fon of Fon-partners. 

Bezoeker van Fon is een geregistreerde gebruiker die geen Fon Spot aanbiedt en die betaalde 
toegang tot een FonSpot koopt en gebruikt of anderzijds recht heeft op gratis beperkte of 
onbeperkte toegang op grond van een promotie van Fon of een specifieke overeenkomst tussen 
Fon en een derde partij. 

Website van Fon (of website): Elk element en inhoudselement van de website waamee toegang 
wordt verkregen tot de producten en diensten verstrekt door Fon. 



 

 

Derde partij betekent elke persoon of entiteit die geen partij is van deze Overeenkomst.   

ISP betekent Internetserviceprovider.  

Wi-Fi betekent Wireless communications technology (draadloze communicatietechnologie). 

 

 


