Gebruikersvoorwaarden WiFi-netwerk COVRA N.V.
COVRA biedt u als bezoeker de mogelijkheid aan om gebruik te maken van
internettoegang door middel van Wifi via een gastnetwerk. Hieronder treft u de
gebruiksvoorwaarden aan. Door op “Akkoord” te klikken of door gebruik te maken
van gastennetwerk aanvaardt u deze gebruikersvoorwaarden en verbindt u zich
ertoe de bepalingen ervan na te leven. De gebruiksvoorwaarden zijn terug te
vinden op de website van COVRA en te verkrijgen op papier via de receptie.
Gastnetwerk
COVRA biedt gratis internettoegang aan voor haar bezoekers met een draagbare
computer, smartphone of tablet die het Wifi-signaal kan ontvangen. Wanneer u
zich binnen het bereik van het Wifi-netwerk bevindt, kunt u met het mobiele
apparaat toegang krijgen tot internet. COVRA biedt geen enkele garantie of
impliciete garantie in verband met deze dienst en het gebruik daarvan. Bezoekers
worden geacht het gastnetwerk op een legale en verantwoorde wijze te gebruiken.
Door gebruik te maken van het gastnetwerk, erkent u dat u gebonden bent aan alle
wet- en regelgeving met betrekking tot het internetgebruik en dat u zich daaraan
zult houden. Daarnaast erkent u geen activiteiten te ontplooien die in strijd zijn
met de goede zeden, waarbij de goede zeden in hun dagelijkse betekenis bedoeld
worden.
Veiligheid
COVRA kan de veiligheid van het gastnetwerk niet garanderen. Evenals bij veel
andere gastnetwerken het geval is, kan de informatie die via het gastnetwerk van
COVRA wordt verstuurd of ontvangen, in principe door een andere draadloze
gebruiker worden onderschept. Bij gebruik van een gastnetwerk is het dus
onvoorzichtig en onverstandig om wachtwoorden, creditcardgegevens en andere
gevoelige gegevens zoals persoonsgegevens te verstekken. Wij wijzen u er dan ook
vooraf expliciet op dat uw privacy niet is gewaarborgd tijdens het gebruik van het
gastnetwerk. Zorg dus zelf voor onder meer een goede virusscanner en firewall.
Aansprakelijkheid
COVRA heeft geen controle over, en is op geen enkele manier aansprakelijk voor,
gegevens of inhoud die u opent of ontvangt via het internet bij gebruikmaking van
het gastnetwerk. Als gebruiker aanvaardt u alle risico’s van dien en gaat u ermee
akkoord dat COVRA geen aansprakelijkheid draagt voor enig verlies of enige schade
die voortvloeit uit of in verband met het gastnetwerk, met inbegrip van, maar niet
beperkt tot, schade door gemiste verkooptransacties, gederfde winsten of
inkomsten, onderbreking van activiteiten, verlies van gegevens, verlies van het
gebruik van de service, verlies van goederen, verlies van contracten, verlies of
beschadiging van gegevens of data, schade aan hardware of software, of elk ander
direct of indirect financieel verlies (zelfs wanneer we op de hoogte waren van de
mogelijkheid van dergelijk verlies of dergelijke schade). Als gebruiker van ons
gastnetwerk bent u zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van uw apparatuur.
Verwerking van gebruikersgegevens
COVRA respecteert uw privacy. Wanneer u zich aanmeldt op ons gastnetwerk
worden er een aantal gegevens over het apparaat, zoals het IP- en MAC-adres,
opgeslagen. Dit is nodig om een verbinding te kunnen maken. Deze

gebruikersgegevens worden door of in opdracht van COVRA verwerkt voor zover dat
noodzakelijk is voor de (technische) werking van het gastnetwerk. De
gebruikersgegevens worden verwijderd indien het voor de werking van het
gastnetwerk niet langer noodzakelijk is om ze te behouden, maar in elk geval
binnen een half jaar nadat uw verbinding met het gastnetwerk is beëindigd.
Disclaimer
COVRA biedt u met deze voorziening gratis draadloos internet aan. COVRA kan dit
gastnetwerk aanbieden dankzij de in deze gebruikersvoorwaarden vermelde
garantiebeperkingen en aansprakelijkheidsbeperkingen. De gebruiker die handelt in
strijd met deze gebruikersvoorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit
voortvloeiende schade. Wilt u meer weten over dit gastnetwerk van COVRA? Stuur
dan een mail naar contact@covra.nl
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