Plaats:_______________________ , Datum:____________________
Overeenkomst webhostingcontract bij Extraa Internet Solutions:

De ondergetekenden:
1.

Extraa Internet Solutions gevestigd te Meppel, De Kampen 133, 7943 HD, vertegenwoordigd
door S. de Valk, hierna te noemen “EXTRAA INTERNET SOLUTIONS”

en
2.

Bedrijfsnaam

: ________________________

Adres

: ________________________

Postcode

: ________________________

Woonplaats

: ________________________

Telefoonummer

: ________________________

Contactpersoon
Functie

: ________________________
: ________________________

hierna te noemen de “opdrachtgever”.

Zijn het volgende overeengekomen:
1. Extraa behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. U wordt hiervan 30 dagen
van tevoren op de hoogte gesteld.
2. In geval van wanbetaling, contractbreuk of ander vergelijkbaar voorval, zulks ter beoordeling
van Extraa, heeft Extraa het recht de service te stoppen. In geval van wanbetaling schakelt Extraa
een incassobureau in, waarvan de kosten geheel op cliënt verhaald zullen worden.
3. Het aantal GB dataverkeer per maand is afhankelijk van het gekozen abonnement. Extra
dataverkeer (ook voor e-mail) zal gefactureerd worden op basis van nacalculatie. Elke MB extra
dataverkeer kost € 1,80,- per MB.
4. Cliënt is geheel verantwoordelijk voor de informatie die via de service geplaatst wordt.
Kinderpornografische afbeeldingen, ander schokkend materiaal of materiaal dat niet samen gaat
met Extraa of haar relaties, is verboden.
5. Cliënt verklaart Extraa niet verantwoordelijk te stellen voor enige claims die voortvloeien uit
activiteiten van cliënt, en verplicht zich Extraa direct op de hoogte te stellen als cliënt enige claims
ontvangt, die voortvloeien uit activiteiten van cliënt op het Internet, zowel tijdens de duur van deze
overeenkomst als na beëindiging hiervan.
6. Cliënt verklaart Extraa nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van de server
en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen.
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Extraa verplicht zich haar netwerk up-to-date te houden om technische of andere storingen zo veel
mogelijk te beperken.
7. Extraa staat het versturen van ongevraagde e-mail niet toe (het zogenaamde SPAMMEN).
Mocht Extraa klachten ontvangen met betrekking tot SPAMMEN van cliënt, dan zal Extraa
zonder enige vorm van berichtgeving de service stoppen.
8. Cliënt voldoet de factuur binnen 8 dagen na ontvangst. Indien cliënt niet binnen de gestelde
termijn het volledige factuurbedrag voldaan heeft, behoudt Extraa zich het recht voor om de
service per direct te stoppen.
9. Cliënt gaat deze overeenkomst met Extraa aan voor tenminste 12 maanden, met een
schriftelijke opzegtermijn van tenminste 3 (drie) kalendermaanden. Zonder schriftelijk
tegenbericht wordt deze overeenkomst stilzwijgend verlengd.
10. Tot installatie van de service wordt overgegaan na ontvangst van deze ondertekende
overeenkomst.

11. Alle in deze overeenkomst genoemde bedragen zijn exclusief 19,0% BTW.
12. Extraa mag te allen tijde zonder reden aanvragen voor domeinnamen weigeren. Wij
registreren geen domeinnamen welke direct of indirect te maken hebben met pornografie,
discriminatie of andere zaken die als beledigend of schokkend kunnen worden ervaren.

13. U geeft Extraa IS opdracht het volgende hostingabonnement op uw naam te registreren;
1:

Extraa Parkeer

O

2:

Extraa Starter

3:

Extraa Silver

4:

Extraa Silver Pro

5:

Extraa Gold

O
O
O
O

6:

Extraa Gold Pro

O

7:

Extraa Platinum

8:

Extraa Platinum Pro

O
O

Gewenste Domeinnaam: www.___________________________
14. De kosten van onze pakketten en domeinnamen heeft u via onze website
www.extraa.nl tot zich genomen. NB:Voor reselleers hanteren wij speciale prijsafspraken.

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend:

Dhr. S. de Valk

Dhr. / Mevr. :

_________________

Extraa Internet Solutions

Bedrijfsnaam

:

_________________

________________

Handtekening :

_________________
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