GEBRUIKSVOORWAARDEN
Datum van laatste versie: juni 2015
Welkom bij Fon. Door in te loggen op het netwerk van Fon aanvaard je de
Gebruiksvoorwaarden van Fon Services (GV) en het Privacybeleid. Lees zorgvuldig deze GV; ze
betreffen jouw wettelijke rechten. Als je niet met deze GV akkoord gaat, krijg je geen toegang
tot de Fon Service, en moet je afzien van het gebruik ervan.
Fon Wireless Limited (hierna "Fon" of "wij" genoemd) is een onderneming die in het VK
geregistreerd staat onder ondernemingsnummer 5661131, gevestigd te 25 Farringdon Street,
London, EC4A 4AB, VK.

Fon is een netwerk dat bestaat uit aaneengeschakelde door gebruikers verstrekte draadloze
hotspots. Door je bij het netwerk aan te sluiten, krijg je met een simpele registratie toegang
tot alle Fon Spots wereldwijd.

I. Services van Fon

Wie is aan deze Gebruiksvoorwaarden onderworpen?
De GV regelen de dienstverlening van Fon naar leden en bezoekers van Fon, hierna “Jij” of “jij”.
De inhoud, producten en diensten die op de website van Fon staan, zijn niet ontworpen of
bedoeld voor personen die wonen in rechtsgebieden waar dergelijke inhoud niet gemachtigd
of toegelaten is.
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld wordt, vormen de huidige GV samen met het
registratieformulier, het Fon Privacybeleid en, waar toepasselijk, de Gebruikersovereenkomst
Applicatie Gebruikersovereenkomst van Fon, hierna “Overeenkomst” het contractuele
verband tussen Fon en het lid en de bezoeker van Fon.
Je erkent dat je op geen andere verklaring vertrouwt die niet specifiek in deze overeenkomst
opgenomen is. Je verklaart dat je meerderjarig en wettelijke bekwaam bent om deze
overeenkomst aan te gaan. Als je namens een bedrijf een overeenkomst sluit, verklaar je dat je
gemachtigd bent om deze overeenkomst aan te gaan en ga je akkoord dat je persoonlijk in alle
opzichten verantwoordelijk bent als je er niet voor gemachtigd bent.
Wie heeft toegang tot Fon Spot?

Om lid of bezoeker van Fon te worden, moet je je bij Fon registreren en het gepaste vakje
aanvinken om te bevestigen dat je de huidige GV, het Privacybeleid en de andere
voorwaarden, indien van toepassing, hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd.
Leden van Fon hebben vrije toegang tot alle Fon Spots. Bezoekers van Fon moeten een pas van
Fon kopen of krijgen beperkte of onbeperkte toegang met een promotie van Fon of een
specifieke overeenkomst tussen Fon en een derde partij.
Het lid of de bezoeker van Fon moet zich, voordat hij toegang heeft, registreren bij Fon of bij
een partner van Fon om toegang tot een Fon Spot te krijgen.
Het lid van Fon moet ervoor zorgen dat zijn instemming met de breedbanddienst van zijn ISP
het delen van bandbreedte toestaat. Het lid van Fon de enige verantwoordelijke voor naleving
van de contractuele verplichtingen tegenover dergelijke ISP.
Registratie van Fon-account
Ons registratieproces vraagt je om informatie, inclusief je naam en andere persoonlijke
informatie. Je moet nauwkeurige en volledige informatie in antwoord op onze vragen
verstrekken. Je moet de verstrekte informatie ook bijhouden.
Voor registratie voor het netwerk van Fon moet je het webformulier op onze website en
Portaal gebruiken en volledige en correcte informatie verstrekken.
Je kunt een unieke gebruikersnaam kiezen en je moet deze gebruikersnaam onthouden of
anders op een veilige plaats bewaren. Je moet je wachtwoord geheim houden en het niet
onthullen aan of delen met anderen.
Je bent verplicht Fon onmiddellijk in te lichten als je kennis hebt over ongepast gebruik van
gebruikersnamen en/of wachtwoorden, inclusief diefstal, verlies of onbevoegde toegang zodat
het wachtwoord/de gebruikersnaam onmiddellijk kunnen worden geannuleerd. Zolang Fon
daarover niet is ingelicht, is Fon vrijgesteld van alle aansprakelijkheid voor het ongepaste
gebruik van de gebruikersnamen of wachtwoorden door onbevoegde derde partijen.
Je moet Fon alle informatiewijzigingen van het registratieformulier doorgeven, evenals alle
latere wijzigingen van dergelijke informatie.
Alle informatie of gegevens die door Fon verzameld of opgeslagen zijn, zijn onderworpen aan
het Privacybeleid van Fon.
Beschrijving van de diensten van Fon
De door Fon verleende diensten bestaan uit:
- het verstrekken van toegang tot Fon Spots
- het verstrekken van informatie over de locatie van de verschillende Fon Spots

- het verstrekken van authentificatie, registratie voor dergelijke toegang
- het aanbieden van toegang tot Fon Spots door de verkoop van passen aan bezoekers van
Bezoekers

Leden en bezoekers van Fon krijgen toegang tot het netwerk van Fon via alle Fon Spots, als
deze beschikbaar zijn.
Om met het netwerk van Fon te verbinden, moet je een Fon Spot kiezen en op de website of
Access portal van Fon jouw gebruikersnaam en je wachtwoord invullen.
Fon bevestigt de door jouw ingevoerde gegevens, die onderwerp van deze Overeenkomst zijn,
en staat je verbinding met de Fon Spot toe.
Fon brengt je van alle updates van de software van Fon op de hoogte wanneer er een nieuwe
beschikbare versie is.

II. Leden van Fon

Hoe kun je lid van Fon worden?
Je kunt lid van Fon worden door deze Overeenkomst te aanvaarden en te beschikken over een
router van Fon Router of een router van een partner van Fon met de geïnstalleerde
functionaliteit van Fon. Als je geen router hebt die compatibel is met de software van Fon, kun
je via de website van Fon een router van Fon kopen.
Installatie en activering van software van Fon en Fon Spot
Zodra je als lid van Fon Lid geregistreerd staat en je de Overeenkomst hebt aanvaard, kun je de
software van Fon downloaden, installeren en gebruiken. Je aanvaardt de software van Fon te
installeren volgens de in onze handleiding verstrekte aanwijzingen die op onze website
gepubliceerd staan. Je aanvaardt en stemt ermee in dat Fon niet verantwoordelijk is voor
storingen of schade ontstaan door onjuiste installatie van de software van Fon.
Als je merkt dat een aspect van de hardware, software of Service van Fon schade heeft
veroorzaakt of waarschijnlijk schade zal veroorzaken, of toelaat dat schade wordt veroorzaakt,
moet je ons op hoogte stellen via een supportticket van ons online Help Center voor
eindgebruikers.
De Fon Spot is actief en volledig operationeel zodra de software of router van Fon correct
geïnstalleerd is en jij geregistreerd staat.

Zolang deze overeenkomst van kracht is, kan Fon informatie over de locatie van alle Fon Spots
publiceren waarop het lid van Fon zich binnen het netwerk van Fon aanmeldt. Dit is essentieel
voor andere gebruikers om toegang te krijgen tot de Service.
De bezoeker van Fon kan zich met de Fon Spots verbinden na registratie op het netwerk van
Fon en na betaling van de pas van Fon zoals bepaald is in de clausule van de bezoeker van Fon.
Rechten en Verplichtingen van Fon Leden
Als je als lid van Fon geregistreerd staat, aanvaard je dat je met het aansluiten op een router
van Fon op het netwerk van Fon en het registreren bij Fon een Fon Spot creëert. Andere
gebruikers hebben het recht tot internettoegang via deze Fon Spot. In ruil voor het verstrekken
en het handhaven van deze installatie overeenkomstig deze GV, heb je het recht tot toegang
tot alle Fon Spots.
Als je je als lid van Fon registreert omdat je een router van Fon hebt, kun je jouw account
activeren en koppelen aan een PayPal-account en heb je recht op ontvangst van gedeelde
inkomsten voor verbindingen die via jouw Fon Spot door andere bezoekers van Fon
aangekocht zijn, maar je kunt geen verbinding maken via andere Fon Spots. Merk op dat deze
optie niet beschikbaar in alle landen.
Als lida van Fon kun je niet gelijktijdig verbinden met diverse Fon Spots, maar je hebt recht om
vrije toegang te verlenen tot je eigen Fon Spot aan verscheidene gebruikers van jouw keuze.
Het precieze aantal daarvan wordt van tijd tot tijd door Fon bepaald.
Als lid van Fon aanvaard je om de Fon Spot 24 uur per dag en 7 dagen per week actief te
houden, zodat andere leden en bezoekers van Fon er zich mee kunnen verbinden.
Om de goede werking van de Fon Spots te verzekeren, gebruiken de leden van Fon uitsluitend
de officiële versies van de software van Fon.
Je aanvaard om de Fon Services te gebruiken en deze alleen voor wettige doeleinden te
gebruiken. Als je Fon Services voor onwettige doeleinden gebruikt of onwettige of onwettige
inhoud verstrekt, of deze GV, het Privacybeleid van Fon, de Gebruiksvoorwaarden van de
website, de Portaal en de software van Fon overtreedt, kan Fon je Fon Spot onmiddellijk van
het netwerk van Fon ontkoppelen en deze Overeenkomst beëindigen.
Als je de Fon Spot van een lid van Fon gebruikt voor internettoegang, aanvaard je om de
Service niet te gebruiken voor het uploaden of downloaden van grote bestanden of de
Service onredelijk te gebruiken op een manier die afbreuk doet aan de Service voor de
eigenaar van de Fon Spot of de gebruiker van de Fon Spot.

III. Bezoekers van Fon

Om bezoeker van Fon te worden, moet je je registreren bij Fon, een pas van Fon kopen via de
beschikbare betaalmethoden of beperkte of onbeperkte toegang krijgen via een promotie van
Fon of een specifieke overeenkomst tussen Fon en een derde partij.
De toepasselijke tarieven staan op de website en Access portal van Fon. De bezoeker van Fon
kan op elk moment informatie over de toepasbare tarieven krijgen op de website en de Access
portal van Fon. Deze tarieven zijn inclusief de relevante indirecte belastingen en alle andere
lasten, indien van toepassing, en kunnen variëren per land1.
De betalingsmiddelen voor toegang tot Fon Services waaruit een bezoeker van Fon kan kiezen,
staan op de website van Fon vermeld en worden bij het registratieproces getoond.
De bezoeker van Fon betaalt Fon het overeenstemmende bedrag voor de pas van Fon.
Fon behoudt zich het recht voor op elk ogenblik de prijzen, aanbiedingen en/of kortingen voor
de producten en diensten die het verleent, te wijzigen. Door de Fon Service te blijven
gebruiken nadat de prijswijziging van kracht is geworden, aanvaard je de nieuwe prijs.
Je aanvaardt de Fon Services te gebruiken en deze alleen voor wettige doeleinden te
gebruiken. Als je Fon Services voor onwettige doeleinden gebruikt, of onwettige of onwettige
inhoud verstrekt, of deze GV, het Privacybeleid van Fon, de Gebruiksvoorwaarden van de
website, portal of software van Fon overtreedt, kan Fon je Fon Spot onmiddellijk van het
netwerk van Fon ontkoppelen en deze Overeenkomst beëindigen.
Alle bezoekers van Fon zijn, indien van toepassing, onderworpen aan dezelfde verplichtingen
als de leden van Fon.

IV. Verplichtingen van Fon

Fon verleent en controleert de toegang tot Fon Spots en verifieert daarbij alle leden en
bezoekers van Fon die zich met de Fon Spots verbinden.
Fon registreert het aantal gebruikers dat zich met de Fon Spots verbindt en het soort gebruiker
dat toegang heeft gehad tot de Fon Spots.
Fon aanvaardt de overeenstemmende bedragen te betalen aan de leden van Fon die hun
account activeren en aan PayPal koppelen, waar deze optie is toegestaan.
Kwaliteit van de Service

In Polen bedragen de kosten voor verzending van Fon op 7368 3 PLN/3,69 PLN incl btw. De
kosten voor verzending van de FON op 7468 zijn 4 PLN/4,92 PLN incl. btw.
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Fon kan geen garanties geven in verband met de connectiviteitsniveaus die je via je mobiele
telefoon of een ander apparaat of handset zult ontvangen.
Dit kan afhangen van je locatie met betrekking tot een Fon Spot. Het gebrek aan
connectiviteit kan afhangen van het contract met de partner van Fon die je een beperkte
toegang tot het netwerk verstrekt.
Fon kan de snelheid met betrekking tot toegang of gegevensoverdracht niet garanderen. Fon
aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor connectiviteitsproblemen die je ervaart.
Fon behoudt zich het recht om een account van Fon op te schorten of in te trekken als er
sprake is van frauduleus gebruik.
Terugbetalingsbeleid
Fon garandeert dat de door haar verleende verificatieservices gedurende 24 uur 80%
beschikbaar is.
Als je een pas van Fon hebt gekocht, kan Fon je een terugbetaling of vervanging aanbieden in
de volgende omstandigheden:
- Je hebt uw pas in de Access Portal nog niet geactiveerd;
- Je pas is niet vervallen (je hebt één (1) jaar na aankoop om je pas te activeren); of
- Je kunt geen verbinding maken met de Fon Hotspot of de verbinding wordt
verbroken wegens dienstonderbrekingen op het netwerk.
Fon kan ook een terugbetaling of vervanging aanbieden als de Service werd onderbroken door
onverwachte technische problemen.
In alle bovenstaande gevallen beslist Fon over de terugbetaling of vervanging en Fon beslist op
redelijke wijze en op basis van de verbindingslogs wat het bedrag van de terugbetaling is en of
een vervangingspas in de omstandigheden geschikt is.
Je kunt geen terugbetaling of vervangingspas vragen als de storing van de internetverbinding
te wijten is aan een defect van je apparaat of aan een foute configuratie van dat apparaat.
Voor alle duidelijkheid, Fon kan de volgende soorten passen aanbieden2:
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uur: Deze pas geeft je maximaal 60 minuten toegang tot het netwerk. Deze pas vervalt
60 minuten nadat je hem in de Access Portal hebt geactiveerd. Als je nog tijd staan
hebt op dergelijke pas, wordt het aan je account toegevoegd en vervalt het pas
wanneer je het besluit te gebruiken.

Fon kan het type passen en de prijzen naar eigen goeddunken wijzigen.



dag: Deze pas geeft je maximaal 24 uur toegang tot het netwerk. Deze pas vervalt 24
uur nadat je hem in de Access Portal hebt geactiveerd. Als je nog tijd staan hebt op
dergelijke pas, wordt het aan je account toegevoegd en vervalt het pas wanneer je het
besluit te gebruiken.



5-dagen: Dit is een bundel van vijf eendagpassen die kunnen worden gebruikt om
toegang te krijgen tot het netwerk. De eerste eendagpas vervalt 24 uur nadat je hem
in de Access Portal hebt geactiveerd. De vier resterende eendagpassen wordt aan je
account toegevoegd voor toekomstige verbindingen. Als je nog tijd staan hebt op
dergelijke pas, worden alle vijf eendagpassen aan je account toegevoegd en vervallen
ze pas wanneer je besluit ze te gebruiken.



maand: Deze pas geeft je maximaal 30 dagen toegang tot het netwerk. Deze pas
vervalt 30 dagen nadat je hem in de Access Portal hebt geactiveerd. Als je nog tijd
staan hebt op dergelijke pas, wordt het aan je account toegevoegd en vervalt het pas
wanneer je het besluit te gebruiken.

Fon kan de geldigheid van gevraagde terugbetalingen overwegen tot dertig (30) dagen na
activering van de pas in de Access Portal, in het geval bij een pas voor meerdere dagen de
laatste dagpas werd geactiveerd.
Als u na deze periode een terugbetaling vraagt, kan Fon naar eigen goeddunken terugbetalen
met een beleefdheidspas.
Zodra de terugbetaling is goedgekeurd, krijg je je terugbetaling op dezelfde manier als je je
aankoop deed, of via PayPal, zoals Fon oordeelt.
Neem contact op met de klantenondersteuning van Fon met elke vraag of bezorgdheid over
het aanmaken van een supportticket via ons online Helpcenter voor eindgebruikers.
Verplichtingen voor de leden van Fon die hun account aan PayPal koppelen
Alle leden van Fon die de optie hebben geactiveerd (waar deze optie beschikbaar is) om een
Fon Spot te bieden in ruil voor compensatie, ontvangen van Fon een betaling van een
percentage van de netto-opbrengst betalen van alle door de leden van Fon via de Fon Spot
aangekochte passen van Fon, exclusief indirecte belastingen en andere lasten die van
toepassing zijn.
Het lid van Fon kan toegang krijgen tot de bijgewerkte informatie over de toepasselijke
percentages van de gedeelde opbrengst en alle andere tarieven op de website van Fon. Deze
tarieven omvatten de relevante indirecte belastingen en alle andere kosten die van toepassing
zijn.
Betalingen worden voldaan zodra het aan het lid van Fon verschuldigde bedrag geïnd is en
het vooraf bepaalde uitkeringsbedrag is bereikt, zoals op de website van Fon is gepubliceerd.
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 Helpcenter 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.

V. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Om de eenvormige kwaliteit van de Fon Services te behouden, mag je alleen de officiële
versies van de software van Fon gebruiken voor toegang tot onze Fon Service.
Je aanvaardt dat Fon, het symbloom van Fon, de logo’s en afbeeldingen handelsmerken van
Fon zijn en dat de rechten van Fon op deze eigendom door de wet worden beschermd. Bij
beëindiging van de Overeenkomst stop je onmiddellijk met het gebruik van het symbool, de
logo’s en de afbeeldingen.
Je aanvaardt dat de hardware, software Services van Fon door intellectuele en industriële
eigendomswetten beschermd worden en dat de rechten van Fon op deze eigendom door de
wet beschermd zijn. Je zult de industriële en intellectuele-eigendomsrechten eerbiedigen, ook
na beëindiging van de Overeenkomst.
Je aanvaardt dat alle diensten die inhoud, informatie en materiaal betreffende eigendom
bevatten, door het toepasselijke intellectuele eigendomsrecht en andere wetten worden
beschermd, inclusief maar niet beperkt door auteursrecht, en dat je zulke inhoud, informatie
of materialen betreffende eigendom op geen enkele manier gebruikt, behalve voor het
toegelaten gebruik van de Services.
Je erkent en aanvaardt dat alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, de Service, de
inhoud en/of om het even welk ander element dat op de website en Portal van Fon is
opgenomen (inclusief, zuiver voor informatiedoeleinden en zonder beperkingen, merken,
logotypes, teksten, afbeeldingen, grafische elementen enz.) beschermd zijn door de
toepasselijke wetten. Het is strikt verboden om deze te reproduceren, verspreiden, openbaar
te communiceren, over te dragen of wat voor andere exploitatiehandeling dan ook die niet
uitdrukkelijk door de houder van de exploitatierechten is toegestaan.
Geen enkel deel van de Services mag in geen enkele vorm of op geen enkele manier worden
gereproduceerd. Je aanvaardt de software of gegevens die via de software zijn verkregen niet
te wijzigen, te verhuren, te leasen, uit te lenen, te verkopen, te verspreiden, toe te wijzen, te
kopiëren of over te dragen aan om het even welke derde of de afgeleide werken tot stand te
brengen die op welke manier ook op Fon Services zijn gebaseerd, en je exploiteert de Fon

Services op geen enkele onbevoegde manier, inclusief maar niet beperkt tot schending of
belasten van netwerkcapaciteit.
Bovendien ga je ermee akkoord om de Services op geen enkele wijze te gebruiken om te
intimideren, te misbruiken, stalken, bedreigen, belasteren of op andere wijze de rechten van
een derde partij te schenden of te overtreden, en dat Fon in geen geval verantwoordelijk is
voor dergelijk gebruik door jou, noch voor intimiderende, dreigende, lasterlijke, beledigende of
illegale berichten of overdrachten die jij kunt ontvangen als gevolg van het gebruik van Fon
Services.
Je aanvaardt dat je de software en het handelsmerk van Fon, en om het even welke gegevens
waartoe je via de software toegang hebt, alleen gebruikt voor je eigen persoonlijke, nietcommerciële gebruik.
Je licentie om de software, de onderdelen ervan en alle gegevens van derden te gebruiken,
wordt beëindigd als je deze beperkingen overtreedt. Als je licentie eindigt, aanvaard je om het
gebruik van de software, de onderdelen ervan en alle gegevens van derden te beëindigen. Alle
rechten in gegevens van derden, software van derden en gegevensservers van derden,
inclusief alle eigendomsrechten zijn voorbehouden en blijven bij de respectievelijke derde
partijen. Je aanvaardt dat deze derde partijen hun rechten in het kader van deze
Overeenkomst tegen jou rechtstreeks in hun eigen naam kunnen afdwingen.

VI. Gebruiksvoorwaarden van de website van Fon

De toegang tot de website van Fon is open en gratis. Niettemin kunnen enkele diensten en
inhoud die Fon of derde partijen op deze website aanbieden aan vroegere overeenkomsten of
verdere overeenkomsten tussen Fon en zijn partners onderworpen zijn.
Gebruik van de website van Fon en gelinkte websites
De inhoud van de website van Fon is strikt voor consumenten. Alle onbevoegde commerciële
gebruik of wederverkoop van de inhoud is verboden, behalve met de voorafgaande,
schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Fon.
De toegang, het bladeren en het gebruik van de website van Fon is de verantwoordelijkheid
van de gebruiker. Bijgevolg moet de Gebruiker toegewijd en getrouw alle extra instructies van
Fon met betrekking tot het gebruik van de website en de inhoud naleven.
Daarom is de gebruiker verplicht om de inhoud op een toegewijde en wettige manier te
gebruiken, en in het bijzonder zich van het volgende te onthouden:
I.

De inhoud gebruiken voor om het even welk doeleinde, waarvan de gevolgen
onwettig, ongepast, tegen algemeen aanvaard gebruik, of tegen de openbare orde zijn;

II.

De inhoud registreren of kopiëren, openbare toegang toelaten via om het even welk
openbare communicatiemiddel, de inhoud omvormen of wijzigen, behalve met de
uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van de overeenstemmende rechten;

III. Elk gebruik van de inhoud en met name de informatie van welke aard ook die op deze
pagina of in de Fon Services wordt gevonden met de bedoeling reclame, communicatie
voor direct sales or van elke andere aard voor commerciële doeleinden, ongevraagde
berichten of spam, evenals marketing te versturen of om het even welke van
bovengenoemde informatie openbaar te maken.
Beperking van aansprakelijkheid voor de inhoud en diensten
Fon biedt inhoud en diensten en maakt daarbij gebruik van alle beschikbare technische
middelen om aan de behoeften van zijn gebruikers te voldoen.
Fon brengt, indien het dat nodig acht, wijzigingen, correcties, verbeteringen of veranderingen
aan de informatie van de website van Fon, aan de diensten of aan de inhoud aan zonder dat
het rechten toekent voor eisen of schadevergoeding of om het even welke aansprakelijkheid
erkent.
Fon is niet aansprakelijkheid voor om het even welke schade, verwondingen of verlies van
enige aard als gevolg van de beschikbaarheid of werking van de website van Fon. Niettemin
onderneemt Fon alle noodzakelijke handelingen om zijn diensten te hervatten in het geval van
een technische storing.

VII. Slotbepalingen

Deze Overeenkomst beëindigen, wijzigen of overdragen
Zowel Fon als jij kunnen op elk ogenblik beslissen om deze Overeenkomst te beëindigen. Als je
deze Overeenkomst wenst te beëindigen, kun je dit doen door het volgende contactformulier
in te vullen en dit vijftien (15) dagen voordat de Service werkelijk eindigt. Fon kan deze
Overeenkomst op elk moment beëindigen, om welke reden ook, inclusief maar niet beperkt
tot inbreuk of bewijs van inbreuk op een of meer van de hierin vervatte voorwaarden. Daarna
kan Fon de toegang opschorten of intrekken als Fon van mening is dat het lid van Fon de
verplichtingen of de geest van deze GV heeft overtreden.
Als Fon deze Overeenkomst wenst te beëindigen, licht Fon je per e-mail in via het e-mailadres
dat je bij registratie verstrekte. Deze Overeenkomst eindigt onmiddellijk zodra een van de
partijen ze beëindigt. Fon houdt echter al je persoonlijke informatie vertrouwelijk en je blijft
de intellectuele eigendomsrechten van Fon aanvaarden en eerbiedigen.

Fon kan op elk ogenblik beslissen deze Overeenkomst te wijzigen. Wij verwachten dat de
wijzigingen nodig zullen zijn naarmate nieuwe functies worden toegevoegd en naarmate
kenmerken en specificaties aan de hardware, software en Service worden toegevoegd. Wij
delen om het even welke verandering van deze Algemene Voorwaarden mee een maand
voordat die veranderingen van kracht worden. Als je niet blij bent met deze veranderingen of
als je voelt dat deze veranderingen een negatieve invloed hebben op je, staat het je vrij deze
Overeenkomst te beëindigen. Fon kan op elk ogenblik en zonder voorafgaande berichtgeving
de toegang tot de inhoud van de website van Fon beëindigen, opschorten of onderbreken. De
gebruikers hebben dan geen recht hebben op schadeloosstelling. Fon kan zijn
positie overdragen of toewijzen in het kader van deze Overeenkomst aan een andere entiteit
van zijn groep. De verkrijger moet daartoe alle rechten en verplichtingen van Fon in het kader
van deze Overeenkomst in de plaats stellen. Je accepteert de genoemde overdrachten en
toewijzingen.
Aansprakelijkheidsbeperking
Fon is 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.

VIII. 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.
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).
Jij en jij: verwijst naar jou, het lid of de bezoeker van Fon.

