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Artikel 1. Deze Algemene voorwaarden 

Lees deze voorwaarden aandachtig door voordat je een bestelling bij ons plaatst.  

1.1 In deze Algemene voorwaarden vertellen we wie we zijn, hoe we diensten zullen verlenen aan onze Klanten, hoe de 
Klant en Hostik het contract kunnen wijzigen of beëindigen, wat de Klant moet doen als er een probleem is en alle andere 
belangrijke informatie. 

1.2 Hostik kan op elk moment, naar eigen inzicht, deze Algemene voorwaarden en alle beleidslijnen of overeenkomsten 
die hierin zijn opgenomen, veranderen of wijzigen. Hostik zal de Klant 30 dagen van tevoren per e-mail op de hoogte 
stellen van eventuele wijzigingen in onze diensten. Alle wijzigingen of aanpassingen worden onmiddellijk van kracht. Als 
de Klant de website of de diensten van Hostik blijft gebruiken, betekent dit dat de Klant de gewijzigde overeenkomst 
accepteert. Het is de plicht van de Klant om ervoor te zorgen dat de e-mail die bekend is bij Hostik en verstrekt is door de 
Klant up-to-date te houden. Hostik aanvaard geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor het niet ontvangen 
van e-mailcommunicatie van Hostik als een dergelijk falen het gevolg is van een onjuist e-mailadres. 

1.3 De algemene voorwaarden van Hostik hebben betrekking tot elke overeenkomst tussen Hostik en Klant op elke 
offerte, aanbieding of dienst. Door de Klant gestelde voorwaarden die afwijken van, of niet zijn opgenomen in, deze 
Algemene Voorwaarden worden door Hostik slechts aanvaard als ervoor zover deze door Hostik uitdrukkelijk en 
schriftelijk zijn aanvaard. 

Artikel 2. Over ons en contact met ons op te nemen 

2.1 Dit zijn de algemene voorwaarden van Hostik gevestigd in Amsterdam. In de Kamer van Koophandel ingeschreven 
onder nummer 71056521. Onze btw-nummer NL002271947B53. 

2.2 Klanten kunnen contact met Hostik nemen door in te loggen op het hun account https://hostik.online/account en 
daar een supportticket aan te maken. 

2.3 Als Hostik contact met de Klant moeten opnemen, doet Hostik dit door de Klant te mailen op het e-mailadres dat de 
Klant ons heeft verstrekt op het moment van het plaatsen van de bestelling van de Klant. Let op: Hostik zal nooit om het 
wachtwoord van de Klant vragen. 

Artikel 3. Contractsluiting 

3.1 Op de website van Hostik en andere kanalen kan de Klant diensten aanvragen (zoals website hosting, domeinnamen, 
SSL-certificaten et cetera). Het plaatsen van een bestelling op de website van Hostik is geen garantie voor acceptatie 
van de bestelling van de Klant. De Overeenkomst komt tot stand wanneer de (al dan niet automatisch gegenereerde) e-
mail van Hostik ter bevestiging en acceptatie van de aanvraag wordt verzonden. Op dat moment komt er een contract 
tussen de Klant en Hostik tot stand. De betaling moet zijn ontvangen voordat er diensten worden verleend. 

3.2 Als we de bestelling van de Klant niet kunnen accepteren of uitvoeren, zal Hostik de Klant hiervan op de hoogte 
stellen en de betaling dat de Klant heeft voldaan terugbetalen. Voorbeelden van wanneer we de bestelling van de Klant 
niet kunnen uitvoeren zijn onder andere, wanneer de gewenste domeinnaam niet langer beschikbaar is om te registreren, 
wanneer de registry heeft besloten een niet-standaard prijs in rekening te brengen of wanneer de domeinoverdracht die 
de Klant heeft aangevraagd niet langer kan worden overgedragen. 

3.3 Binnen veertien dagen na totstandkoming van de overeenkomst kan de Klant, als deze een consument is, de 
overeenkomst kosteloos beëindigen. Met uitzondering van domeinnamen. 

3.4 De Klant kan kiezen uit een verscheidenheid van Diensten. Voor bepaalde Diensten kunnen ook aanvullende 
voorwaarden beschikbaar zijn. Deze zullen tijdens de aanvraagprocedure bekend worden gemaakt. Deze Algemene 
Voorwaarden zijn onderhevig aan aanvullende voorwaarden. 

3.5 De Klant kan gebruik maken van bepaalde diensten die door derden worden geleverd. Hostik treedt op als 
tussenpersoon en heeft geen controle over de inhoud van deze diensten, zelfs niet als het er vergoedingen voor int. De 
Klant moet de voorwaarden van de derde partij accepteren om deze diensten te kunnen kopen. 

4.6 Om toegang te krijgen tot onze diensten wordt de Klant gevraagd een Account aan te maken. De Klant kan bij het 
plaatsen van de bestelling van de Klant een gebruikersnaam en wachtwoord krijgen. Hostik behouden ons het recht voor 
om elke gebruikersnaam of wachtwoord die aan de Klant is toegewezen te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden naar 
de Klant schriftelijk medegedeeld. De Klant garandeert Hostik dat alle informatie die wordt verstrekt om de account van 
de Klant in te stellen en te gebruiken waar, nauwkeurig en volledig is. 
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Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst 

4.1 Hostik zal de overeenkomst naar beste kunnen en met toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap 
uitvoeren, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen en, indien van toepassing, de betaling is ontvangen. De Klant is 
als enige verantwoordelijk voor activiteiten op zijn/haar Account, ongeacht of deze door de Klant zijn geautoriseerd of 
niet. De Klant dient zijn/haar inloggegevens veilig te bewaren. De Klant moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen van 
elk ongeoorloofd gebruik van zijn/haar account of inbreuk op de beveiliging. De Klant dient al datgene te doen en na te 
laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken, 
zoals het bijhouden van gegevens. 

4.2 Ondanks de toewijding van Hostik om services en netwerken van hoge kwaliteit te leveren, evenals toegang tot 
Klantgegevens, worden er geen garanties gegeven met betrekking tot kwaliteit of beschikbaarheid. 

4.3 Hostik garandeert dat servers en hosting plannen periodiek worden geback-upt, en dat die back-ups tot dertig 
dagen beschikbaar zullen zijn. Unmanaged VPS-producten zijn hierop een uitzondering. De Klant is zelf verantwoordelijk 
voor het maken van een back-up van deze gegevens. 

4.4 Hostik mag bepaalde werkzaamheden laten verrichten door derden, als en voor zover een goede uitvoering van de 
overeenkomst dit vereist. 

4.5 De Klant zal toegang krijgen tot een account waarmee hij de diensten naar eigen inzicht kan beheren. Elke handeling 
die plaatsvindt via de account van de Klant wordt geacht te zijn verricht op risico en verantwoordelijkheid van de Klant. 
Als de Klant vermoedt of redelijkerwijs moet vermoeden dat een account is of wordt misbruikt, moet de Klant dit zo snel 
mogelijk aan Hostik melden zodat Hostik actie kan ondernemen. 

4.6 Tijdens de normale kantooruren zal Hostik een redelijke inspanning leveren om klantenondersteuning op afstand te 
bieden via chat en e-mail. 

Artikel 5. Gedragsregels en notice/takedown 

5.1 Het is een Klant niet toegestaan de Diensten te gebruiken op een wijze die in strijd is met de Nederlandse of andere 
toepasselijke wet- of regelgeving, of die inbreuk maakt op de rechten van anderen. De Klant is verantwoordelijk voor de 
inhoud van zijn/haar Account. Klanten zijn verantwoordelijk voor alle scripts, gegevens en andere objecten op hun 
accounts. Kwaadaardige scripts zijn scripts die interfereren met onze systemen en/of de accounts van andere klanten, 
schade toebrengen aan een ander computersysteem of andere gebruiker, of deelnemen aan enige vorm van 
frauduleuze activiteit. Elk account waarvan wordt vastgesteld dat het de bron is van kwaadaardige scripts, wordt 
onmiddellijk geschorst en onderzocht, en kan worden vervolgd zoals beschreven onder Illegale inhoud hieronder. We 
zullen waar nodig volledige medewerking verlenen aan de autoriteiten. 

5.2 De Hostik diensten mogen niet worden gebruikt om informatie te verzenden of te verstrekken die:  

- bijdraagt aan criminele activiteiten;  
- de Klant stemt ermee in zich te onthouden van het uploaden naar de hostingservice, het verzenden of ontvangen van 
materiaal dat kan worden beschouwd als aanstootgevend, beledigend, onfatsoenlijk, lasterlijk, obsceen, bedreigend, 
smadelijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend is of anderszins. 
- de privacy van derden schendt;  
- hyperlinks, torrents of verwijzingen bevat naar (bronnen van) materiaal dat inbreuk maakt op het auteursrecht, 
portretrecht of naburige rechten;  
- ongevraagde commerciële, charitatieve of altruïstische boodschappen bevat;  
- kwaadaardige inhoud bevat zoals virussen of spyware. 

5.3 De Klant stemt ermee in zich te onthouden van het verzenden of ontvangen van materiaal dat mogelijk in strijd is met 
het auteursrecht (inclusief intellectuele eigendomsrechten), vertrouwen, privacy of andere rechten. Als de Klant twijfelt 
over de wettigheid van wat de Klant doet, of van plan bent te doen, dient de Klant onafhankelijk juridisch advies in te 
winnen. 

5.4 Het is belangrijk voor Hostik dat de Klant de diensten niet op een buitensporige manier gebruikt in vergelijking met 
andere klanten. Als dit toch gebeurt, zal Hostik met de Klant een passende oplossing bespreken, zoals het betalen voor 
het overmatig gebruik of het beperken van de Services. 

5.5 Hostik kan alle noodzakelijke maatregelen nemen om schade aan haar computersystemen of netwerken of de 
internetservice van andere bedrijven of enige andere oorzaak voor schade als gevolg van overmatige e-mail of andere 
gegevensoverdracht, denial-of-service-aanvallen, slecht beveiligde systemen of virussen, Trojans en andere 
vergelijkbare software te voorkomen of af te wenden. De Klant zal de kosten van dergelijke door Hostik genomen 
voorzorgsmaatregelen moeten dragen als de Klant hiervoor verantwoordelijk is. 



 
 

Algemene voorwaarden | Versie 1.0 
09-2022 

 

5.6 Sites mogen geen 'haatdragend' materiaal of inhoud bevatten die tot haat wil aanzetten. 

5.7 Sites mogen naar eigen inzicht geen afbeeldingen, video's, afbeeldingen of beschrijvingen van pornografie bevatten 
of als onsmakelijk wordt beschouwd. 

5.8 Hostik zal de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen als zij een klacht ontvangt over dit artikel of als zij zelf 
ontdekt dat de klant het artikel heeft overtreden. De klant zal zo spoedig mogelijk antwoorden en Hostik zal dan bepalen 
of zij actie zal ondernemen. Als Hostik van mening is dat de klager heeft verzocht de klacht te negeren of als zij van 
mening is dat de overtreding overduidelijk is, zal zij de klacht niet doorsturen. 

5.9 Als Hostik vaststelt dat een schending heeft plaatsgevonden, zal het de toegang tot het materiaal blokkeren of de 
Service annuleren, maar niet permanent elimineren (tenzij dit technisch onmogelijk is, in welk geval Hostik een 
reservekopie zal bewaren). Hostik zal de Klant zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de genomen stappen. 

5.10 Sites mogen geen 'warez', auteursrechtelijk beschermde muziek/video's of links naar dergelijke inhoud bevatten. 
Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat de gebruikers de rechten hebben om alle inhoud die 
op hun website wordt weergegeven, te verspreiden. 

5.11 Sites moeten voldoen aan de erkende internationale auteursrechtwetgeving. 

5.12 Hostik is te allen tijde bevoegd om aangifte te doen van elke criminele activiteit die zij waarneemt. Bovendien kan 
Hostik de naam, het adres en andere identificerende informatie van de Klant verstrekken aan een derde die beweert dat 
de Klant zijn of haar rechten heeft geschonden, op voorwaarde dat dit wordt vereist door de wet of door een 
gerenommeerde autoriteit. 

5.13 Ondanks de beste inpassingen van Hostik om redelijk, zorgvuldig en adequaat te zijn in het behandelen van klachten 
van Klanten, zal Hostik nooit aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit de maatregelen die in dit artikel worden 
beschreven. 

5.14 Registratie van domeinnamen. De Klant is verantwoordelijk dat de registratie van een domeinnaam en de manier 
waarop deze wordt gebruikt, direct of indirect; geen inbreuk maakt op rechten van derden, inclusief intellectuele 
eigendomsrechten van derden; niet te kwader trouw wordt gedaan of anderszins kan worden beschouwd als een 
onrechtmatige registratie volgens de procedures of het beleid voor geschillenbeslechting van een relevant register of 
van ICANN; en zal op geen enkel moment worden gebruikt voor een onwettig doel. Klant accepteert en stemt ermee in 
dat Hostik de registratiegegevens met betrekking tot het domein van de Klant beschikbaar stellen aan derden, 
waaronder ICANN en het toepasselijke register voor het domein, zoals van toepassing, inclusief aan wetshandhavings- 
en overheidsinstanties zoals vereist door de wet. 

5.15 De Klant stemt ermee in dat bij het overdragen van het eigendom van een geregistreerd Domein aan een andere 
persoon of het registreren van een Domein namens een andere persoon (de "Overgedragene") Klant bevestigt en 
bewijst dat de Overnemer schriftelijk instemt gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze Overeenkomst op ons 
verzoek. 

5.16 We zullen het eigendom van een Domein niet overdragen totdat alle vergoedingen die toe te schrijven zijn aan de 
diensten die aan het account zijn gekoppeld, door de Klant aan Hostik zijn betaald. 

5.17 In het geval dat we een klacht ontvangen met betrekking tot handelsmerk-/merkinbreuk, hebben we het recht om 
een Domein in de wacht te zetten. Wij zullen deze actie ondernemen als wij een besluit van een 
Domeingeschillenbeslechting en/of een vaststellingsovereenkomst tussen de betrokken partijen hebben ontvangen. 
Eventuele verlengingsbetalingen moeten door de Klant aan Hostik worden betaald. 

5.18 In het geval dat we documentatie ontvangen die overeenkomt met de WHOIS-gegevens, behoud Hostik het recht 
voor om het domein te vergrendelen en er een registrar-wacht op te plaatsen. Hostik zal het Domein niet van deze status 
verplaatsen totdat Hostik ervan overtuigd is dat het geschil tussen de betrokken partijen is opgelost, met documentatie 
die aan Hostik wordt geleverd waaruit dit blijkt. 

5.19 Hostik verbindt zich ertoe alle maatregelen te nemen die vereist zijn op grond van de bepalingen van de Wet op de 
regulering van de onderzoeksbevoegdheden en zullen volledig samenwerken met de bevoegde autoriteiten. 

Artikel 6. Aanvraag van domeinnamen of SSL-certificaten. 

6.1 Het aanvragen, toewijzen, overdragen en eventueel gebruiken van een domeinnaam of SSL-certificaat worden 
beheerst door de regels en procedures van de registrerende instanties, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie 
Nederland voor .nl-domeinnamen. Door een bestelling bij ons in te dienen, bevestigt de Klant dat Klant te allen tijde en in 
alle opzichten zult voldoen aan de algemene voorwaarden van alle relevante registry's voor domeinregistratie en -SSL-
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certifcaten. De Klant vrijwaart Hostik voor elk verzuim door Klant om te voldoen aan de voorwaarden van deze 
overeenkomst of om het niet naleven van de algemene voorwaarden van betreffende registry's. 

6.2 Hostik is niet verantwoordelijk voor het verifiëren of een aanvraag of verhuizing succesvol is afgerond of dat 
domeinnamen correct zijn gespeld, aangezien de Klant verantwoordelijk is voor het verifiëren van deze zaken. 

6.3 Hostik fungeert als tussenpersoon bij de aanvraag en wordt niet gegarandeerd goedgekeurd alleen omdat Hostik 
erbij betrokken is. De Klant moet een bevestiging ontvangen om kennis te nemen van het feit van registratie. Een factuur 
is geen bevestiging van registratie. 

6.4 Bij het aanvragen van (een verhuizing van) een domeinnaam of SSL-certificaat stemt de Klant ermee in zich te houden 
aan de gestelde voorwaarden van de registrerende instantie. Hostik kan deze gestelde voorwaarden indien nodig tegen 
Klant uitoefenen in plaats van deze instantie. De instanties kunnen deze bepalingen en voorwaarden op elk moment 
wijzigen. Het is de taak van de Klant om onderzoek te doen naar informatie over dergelijke wijzigingen. 

6.5 Hostik kan de domeinnaam van de Klant ontoegankelijk of onbruikbaar maken, dan wel op haar eigen naam zetten als 
de Klant in gebreke blijkt te zijn met de nakoming van de Overeenkomst, doch slechts zolang het verzuim voortduurt en 
nadat een redelijke termijn voor nakoming, gesteld in een ingebrekestelling, is verstreken. 

6.6 Totdat de Klant een redirect instelt voor zijn domeinnaam, kan Hostik een eigen redirect instellen of 
reclameadvertenties op de site plaatsen. De Klant kan deze redirect of advertenties uitschakelen als hij dat wenst. 

6.7 Hostik doet geen uitspraken over de beschikbaarheid van een bepaalde domeinnaam die door de Klant is 
aangevraagd voor registratie (Domein). Een Domein wordt altijd geregistreerd op naam Klant, niet Hostik. De Klant moet 
de WHOIS-gegevens van zijn/haar domein beheren via zijn/haar account op https://hostik.online/account. Het is 
verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat alle gegevens correct zijn. Het domein kan offline worden 
gehaald als de Klant zijn/haar contactgegevens niet up-to-date houdt en het domein niet kan worden geverifieerd. Om 
de beste service te bieden, kan Hostik naar eigen inzicht en zonder kennisgeving van tijd tot tijd de registrar wijzigen 
waarbij een domein wordt beheerd. Een dergelijke wijziging heeft geen invloed op domeinnaamgebruik van de Klant. 

6.8 Voor alle toepasselijke gTLD's stemt de Klant ermee in dat Hostik zal optreden als een aangewezen agent, in 
overeenstemming met het overdrachtsbeleid van ICANN, voor de Klant wanneer er een verzoek wordt gedaan om de 
contactgegevens van de registrant die aan een domein zijn gekoppeld, bij te werken. In dat opzicht machtigt de Klant 
ons om namens de Klant een wijziging van houder van een wijziging in de gegevens van de houder goed te keuren. 

6.9 De service van Hostik beperkt zich tot het doorsturen van de bestelling van de Klant naar de registry. Het is de 
verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat het domein is geregistreerd, vernieuwd en/of overgedragen. 
Hostik aanvaard geen aansprakelijkheid voor het niet registreren of overdragen van het Domein. 

6.10 We zullen proberen om namens de Klant een Domein automatisch te verlengen wanneer het aan vernieuwing toe is, 
behalve wanneer de Klant een kennisgeving heeft gedaan in overeenstemming met artikel 5.1 of wanneer de Klant het 
domein heeft ingesteld om te annuleren of handmatig te verlengen in zijn/haar klantpaneel. We zullen een domein niet 
verlengen als er geen up-to-date betalingsmethode is opgegeven of waar Klant de betaling niet uitvoert zoals vereist. 

6.11 Verlengingen worden normaal gesproken verlengd voor dezelfde duur als de initiële registratieperiode, tenzij de 
Klant schriftelijk opdracht geeft tot een vereiste wijziging of de verlengingsinstellingen in het klantengedeelte wijzigt. De 
verlenging wordt in rekening gebracht tegen het op het moment van verlenging geldende tarief. Hostik zal de betaling 
voor domeinverlengingen tot 7 dagen voorafgaand aan de verlengingsdatum van het domein incasseren om ervoor te 
zorgen dat het domein op tijd wordt verlengd. 

6.12 We zullen het eigendom van een geregistreerd domein bepalen aan de hand van de gegevens in de Whois-
database. Als de details van de Whois-database niet bepalend zijn, hebben we het recht om elk ondersteunend bewijs 
te vragen dat we nodig hebben om het eigendom vast te stellen. Het is de plicht van de Klant om elk geschil over 
eigendom met een derde partij op te lossen. Hostik is niet verplicht om een overdrachtsverzoek uit te voeren als Hostik 
er niet van overtuigd is dat de juiste toestemmingen zijn verkregen. 

6.13 Als Klant ben je als enige verantwoordelijk voor het voltooien van alle stappen die nodig zijn om het domein over te 
dragen, inclusief maar niet beperkt tot: het wijzigen van de Nominet IPSTAG van het domein, het ontgrendelen van de 
domeinnaam, het verstrekken van de autorisatiecode en het goedkeuren van een overdrachtsverzoek. De Klant moet 
Hostik informeren als de Klant een overdracht wil annuleren en een terugbetaling wil aanvragen in overeenstemming met 
het terugbetalingsbeleid van Hostik. 

6.14 De Klant erkent dat bij overdracht een jaar kan worden toegevoegd en in rekening gebracht kan worden voor 
sommige domeinextensies. Sommige domeinen hebben maximale registratieperiodes en de Klant erkent dat dit een 
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overdracht kan voorkomen als de verlenging de registratie over de limiet van de registratietermijn zou duwen. Hostik zal 
de overdracht van een domein pas starten als de bestelling is geplaatst en volledig is betaald. 

6.15 In het geval dat een domeinnaam niet wordt verlengd op de vervaldatum, stopt deze met werken en wordt deze als 
verlopen beschouwd. Een geregistreerd domein verloopt als Hostik niet in staat is om betaling via de verstrekte 
methode te innen, of wanneer de Klant het domein heeft ingesteld om te verlopen of als de Klant het domein niet 
handmatig verlengt vóór de verlengingsdatum. 

6.16 Na de vervaldatum kan een domein een quarantaineperiode ingaan. In deze situatie erkent de Klant dat Hostik naar 
eigen inzicht, binnen drie kalenderdagen na de vervaldatum van een domein, het domein kan vernieuwen; of het domein 
parkeren op andere naamservers dan door de Klant zijn ingesteld. Domeinen van registers die geen quarantaineperiode 
toestaan, kunnen na de vervaldatum niet meer door Hostik worden hersteld, in welk geval dat deze overeenkomst 
onmiddellijk en zonder aansprakelijkheid richting, tegenover, naar Hostik wordt beëindigd. Verder is Hostik niet verplicht 
om te proberen een dergelijk domein te herstellen. 

6.17 Op voorwaarde dat het relevante register voor het domein een quarantaineperiode toestaat, erkent de Klant dat de 
lengte van hun quarantaineperiode (bijvoorbeeld 30 dagen) na het verstrijken van het domein ('de quarantaineperiode') 
hebt om contact met Hostik op te nemen voor het ophalen en verlengen van het domein op voorwaarde dat de Klant 
voor de verlenging volledig is betaald. Na ontvangst van de verlengingskosten door Hostik binnen de 
quarantaineperiode, behoudt de Klant het eigendom van het domein en zal Hostik het domein zo snel als redelijkerwijs 
mogelijk is terugzetten in controlepaneel van de Klant. 

6.18 De Klant erkent dat Hostik na het einde van de quarantaineperiode naar eigen inzicht de volgende acties kunnen 
uitvoeren: 

1. Het Domein veilen; 
2. De contactgegevens wijzigen; en/of 
3. Het domein overdragen. 

6.19 Als Hostik de verlengingskosten niet binnen de quarantaineperiode ontvangt, zal deze overeenkomst voor dat 
domein onmiddellijk en zonder aansprakelijkheid richting, tegenover, naar Hostik beëindigen. Op voorwaarde dat het 
relevante register van het domein een inwisselperiode toestaat, als Hostik een verzoek van de Klant ontvangt om het 
domein te vernieuwen na het einde van de quarantaineperiode ('de Inwisselperiode'), gaat de Klant ermee akkoord de 
toepasselijke aflossingsvergoeding(en) te betalen) plus de verlengingskosten voor het domein/de domeinen. De Klant 
erkent en stemt ermee in dat Hostik niet verplicht is om enige actie te ondernemen om een domein te verlengen of te 
herstellen tijdens de inwisselperiode en dat Hostik dergelijke pogingen pas zal ondernemen nadat de Klant zowel de 
inwisselings- als de verlengingskosten heeft betaald. Hostik kan niet garanderen dat pogingen tot verlenging succesvol 
zullen zijn. 

Artikel 7. Hosting, opslag- en datalimieten 

7.1 Hostik kan bij zijn diensten beperkingen stellen aan de Klant tot een bepaald limiet aan opslagruimte of dataverkeer 
voor iedere maand. 

7.2 In het geval dat een Klant meer gebruikt dan de toegestane hoeveelheid, kan Hostik vervolgens zonder 
voorafgaande kennisgeving het extra gebruik in rekening brengen, volgens de tarieven in de prijslijst. 

7.3 Als een vooraf bepaalde limiet voor gegevensopslag of dataverkeer wordt overschreden, bestaat er geen 
aansprakelijkheid voor gevolgen zoals het niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens. 

7.4 Sommige hostingpakketten van Hostik bevatten een gratis domeinregistratie of -overdracht. Dit geldt voor een 
beperkt aantal domeinextensies en kan van tijd tot tijd verschillen. Hostik kan naar eigen inzicht een gratis registratie of 
overdracht toestaan of weigeren. Alle andere extensies zijn uitgesloten van deze aanbieding en brengen extra kosten 
met zich mee. Een eventuele verlaging van de tarieven voor klanten die met een andere extensie willen bestellen, moeten 
vooraf door Hostik worden overeengekomen. De registratieperiode is één jaar. Voor toekomstige verlengingen van 
deze domeinen gelden de reguliere verlengingstarieven. 

7.5 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de diensten van Hostik bedoeld om te worden gebruikt voor het hosten van 
websites en e-mail. Batchverwerking, videocodering/transcodering, webcrawling/spidering, archivering en online 
back-upsystemen en elk systeem voor andere doeleinden dan het hosten van een website zijn niet toegestaan op onze 
servers. De Klant mag dergelijke tools alleen gebruiken met onze schriftelijke toestemming op een dedicated server. 
Hostik behoudt het recht voor om proactieve actie te ondernemen om de stabiliteit van systemen voor alle klanten te 
behouden. We verbieden expliciet websites voor het streamen van seksueel getinte activiteiten. 
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7.6 Sommige pakketten hebben een 'onbeperkte' service, wat betekent dat we de account van de Klant niet actief 
beperken op schijfruimte of bandbreedte (of beide). Om de systeemstabiliteit te garanderen, worden accounts echter 
beperkt door het gebruik van bronnen om ervoor te zorgen dat geen enkele klant de service van anderen op gedeelde 
servers kan beïnvloeden. Op dedicated servers worden de resources van de Klant bepaald door het pakket dat de Klant 
heeft aangeschaft. 

7.7 Alle 'onbeperkte' service zijn onderhevig aan redelijk gebruik (Fair use) en elke klant die een hoeveelheid maandelijkse 
bandbreedte of schijfruimte gebruikt die als buitensporig wordt beschouwd in vergelijking met het gemiddelde gebruik 
door andere klanten op de servers, kan, naar de inzichten van Hostik, worden geadviseerd om de website-efficiëntie te 
verbeteren en/of configureer een CDN, of upgrade naar een op maat gemaakte oplossing en zal dienovereenkomstig 
worden gefactureerd. 

7.8 Als Hostik van mening is dat de door de Klant geselecteerde of gekochte service niet aan zijn/haar servicebehoeften 
voldoet, zal Hostik de Klant hiervan op de hoogte stellen en de Klant adviseren over de juiste service voor zijn/haar 
behoeften. Hostik is niet verplicht om hostingdiensten te blijven leveren die onvoldoende of niet geschikt zijn voor de 
behoeften van de Klant. Weigering om mee te werken aan een verzoek om een account te verplaatsen, kan leiden tot 
opschorting en/of beëindiging van het account. 

7.9 We bieden een meestal een gratis verhuisservice om de website en/of e-mails van de vorige provider van de Klant 
naar Hostik te verhuizen. Dit is een best-effort-service. De Klant erkent dat de Klant de partij is die het meest bekend is 
met zijn/haar website en Hostik kan niet de fijne kneepjes kennen van alle websites die we hosten. Hostik zal redelijke 
zorg besteden aan het verplaatsen van de sitebestanden en gegevens van de Klant, maar het is de verantwoordelijkheid 
van de Klant om Hostik geschikte toegang te geven om de gegevens op te halen en om te controleren of de site 
succesvol is gemigreerd. We streven ernaar om websites binnen 72 uur te migreren, hoewel Hostik geen specifiek 
tijdsbestek voor de migratie garandeert. In sommige gevallen kan Hostik mogelijk ook e-mails, dns-records en 
domeinnamen migreren, maar Hostik garandeert niet dat we deze met succes of zonder onderbreking kunnen 
verplaatsen. 

7.10 Hostik behoudt het recht voor om de hostingomgeving waarin de website van de Klant wordt gehost te wijzigen. 
Deze wijzigingen worden op "like for like"-basis doorgevoerd en hebben geen invloed op gebruik van de 
hostingomgeving. De enige omstandigheden waarin materiële wijzigingen worden aangebracht in de hostingomgeving 
van de website van de Klant, zijn om de Klant een 'upgrade' te geven. Wijzigingen die Hostik aanbrengt in de 
hostingomgeving worden schriftelijk medegedeeld aan de Klant. Dit kan zijn: 

• Om veranderingen in relevante wetten en regelgevende vereisten weer te geven; en 
• Om kleine technische aanpassingen en verbeteringen door te voeren, bijvoorbeeld om een veiligheidsdreiging 

aan te pakken; en 
• Om te wisselen tussen locatie en provider. We bieden een keuze uit serverlocaties en providers. Het kan zijn 

dat je gewenste locatie niet beschikbaar is, of je bestaande locatie wordt gewijzigd of afgesloten. We kunnen 
naar eigen goeddunken een gelijkwaardige locatie of provider naar je verplaatsen. (Bijvoorbeeld het 
datacenter van Microsoft Azure in Kaapstad, naar het datacenter van Microsoft Azure in Johannesburg, of AWS 
Bahrain naar Alibaba Bahrain). 

7.11 De Klant moet akkoord gaan met de voorwaarden van onze upstream-providers met de nadruk op hun voorwaarden 
van exportwetgeving (bijv. gebruikte software moet in de VS een licentie hebben voor DigitalOcean). Host heeft 
geprobeerd om al hun relevante voorwaarden in deze overeenkomst op te nemen. Zie bijlage A. 

7.12 Op sommige locaties waar de bandbreedteprijzen hoog zijn vanwege een relatief gebrek aan connectiviteit (bijv. 
het Midden-Oosten), of fluctueren, kunnen we van de Klant verlangen dat de Klant een CDN-service gebruikt die Hostik 
levert. Een CDN-service distribueert wereldwijd verkeer over de hele wereld, in plaats van vanaf d enkele server van de 
Klant, waardoor het laden van pagina's wordt versneld en de bandbreedte vanaf de bron wordt verminderd. Hostik zal de 
Klant redelijkerwijs helpen met de installatie. 

7.13 Hostik kan de Klant niet garanderen dat Hostik de website van de Klant kan beschermen tegen een denial of service-
aanval, tenzij die service specifiek is aangeboden en overeengekomen. Als de Klant denkt dat hij/zij een DDOS-doelwit 
is, moet de Klant een DDOS-beperkingsservice aanschaffen van een derde partij, zoals Cloudflare. 

7.14 Hostik streeft ernaar om een service-uptime van 99,9% te bieden, met uitzondering van gepland of noodonderhoud 
aan de server of omstandigheden buiten onze redelijke controle. Alle klanten worden zoveel mogelijk van tevoren op de 
hoogte gebracht van gepland onderhoud via mail. In het geval van een probleem met een server van de Klant, zorg 
Hostik ervoor dat een gekwalificeerde monteur het probleem binnen 45 minuten na melding oplost. In het zeldzame 
geval dat een probleem van een Klant niet binnen 45 minuten kan worden opgelost, ontvangt de Klant hiervan bericht. 
Wanneer Hostik de Klant op de hoogte stellen, zal Hostik de Klant de details van het probleem verstrekken, samen met 
een schatting van wanneer het probleem zal worden opgelost. 
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7.15 Hostik maakt tweemaal per dag back-ups van de websites van de Klant en slaan deze offsite op, meestal in dezelfde 
geografische regio (maar niet noodzakelijkerwijs hetzelfde land) als de live server voor de beste prestaties. Neem 
contact met Hostik op om een oplossing op maat te regelen als de vereisten voor gegevensresidentie heeft. Hostik kan 
bestanden uitsluiten die Hostik als niet-fundamenteel beschouwd voor de werking van de website van de Klant, b.v. 
foutenlogboeken, cpanel-back-ups, cachebestanden. Back-ups zijn een service naar beste vermogen en Hostik 
garandeert niet dat ze volledig of regelmatig zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om back-ups van zijn/haar 
eigen website te maken. 

7.16 Hostik is niet verantwoordelijk voor verstoring van de diensten buiten onze controle. Hostik streeft ernaar om 
providers te kiezen die een extreem hoog prestatieniveau en uptime bieden, maar als de levering van de services wordt 
verstoord door een gebeurtenis buiten de controle van Hostik, neemt Hostik zo snel mogelijk contact met de Klant op 
om de Klant dit te laten weten en zal Hostik stappen ondernemen om het effect van de storing te minimaliseren. Hostik is 
niet aansprakelijk voor overlast veroorzaakt door het evenement. Hostik is niet verantwoordelijk voor netwerk- of 
hardware problemen stroomopwaarts van ons. bijv. als AWS een probleem heeft, is Hostik niet verantwoordelijk voor 
hun problemen of nemen dit op in onze 99,9% uptime-berekening. 

ARTIKEL 8. Rechten van intellectueel eigendom 

8.1 Alle Materialen ontwikkeld of beschikbaar gesteld door Hostik onder de overeenkomst zijn exclusief eigendom van 
Hostik of haar licentiegevers. 

8.2 Klant verkrijgt slechts de gebruiksrechten en bevoegdheden die in deze Algemene Voorwaarden, de overeenkomst 
of anderszins schriftelijk expliciet worden toegekend en voor het overige zal Klant deze materialen niet verveelvoudigen 
of openbaar maken. Voornoemde lijdt uitzondering indien onmiskenbaar per abuis is nagelaten aan Klant zo’n recht op 
uitdrukkelijke wijze te verstrekken. Afgifte van broncode van Materialen is echter te allen tijde alleen verplicht indien 
expliciet overeengekomen. 

8.3 De Klant zal geen auteursrechtelijke vermeldingen, handelsmerken, handelsnamen of andere intellectuele 
eigendomsrechten uit deze materialen verwijderen of wijzigen, met inbegrip van vermeldingen over de vertrouwelijke 
aard en geheimhouding van de materialen, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 

8.4 Het is Hostik toegestaan technische maatregelen te nemen ter beveiliging van haar Materialen. Tenzij de wet anders 
voorschrijft, is het de Klant niet toegestaan de technische beveiligingen van Hostik te verwijderen of te omzeilen. 

ARTIKEL 9. Prijzen en betalingsvoorwaarden 

9.1 Alle door Hostik genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting en andere overheidsheffingen, tenzij anders 
vermeld. 

9.2 Hostik heeft het recht, ook na het sluiten van de overeenkomst, de prijzen aan te passen als de door de Klant 
verstrekte gegevens onjuist zijn. 

9.3 Hostik mag de abonnementstarieven te allen tijde wijzigen als de overeenkomst een Abonnement is. 

9.4 Prijzen kunnen op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden worden gewijzigd als wijzigingen in diensten en de 
algemene voorwaarden. 

9.5 Hostik behoudt het recht voor om de op onze website geadverteerde prijzen en tarieven op elk moment te wijzigen. 
Hostik zal eventuele wijzigingen de Klant schriftelijk op de hoogte stellen via e-mail naar het e-mailadres dat Klant aan 
Hostik heeft verstrekt bij het registreren van zijn/haar account. In de meeste gevallen heeft het wijzigen van de prijs op de 
website voor nieuwe klanten geen invloed op de prijs voor bestaande klanten. Als het contract voor bepaalde tijd is, gaat 
de prijswijziging in aan het einde van de huidige looptijd en op het moment van verlenging. 

9.6 Het is altijd mogelijk dat de Klant, ondanks de inspanningen van Hostik, de verkeerde prijs krijgt voor de service van 
Hostik. Als de juiste prijs lager is dan het vermelde bedrag, wordt de prijs aangepast en wordt het verschil aan de Klant 
terugbetaald. Als de juiste prijs van de service op besteldatum hoger is dan de prijs die is vermeld, nemen we contact 
met op met de Klant voor instructies voordat we de bestelling accepteren. 

9.7 Hostik accepteert betalingen met de meeste grote creditcards en betaalkaarten, automatische incasso, PayPal en 
bankoverschrijving. Wanneer Klant moet betalen, hangt af van welk product Klant koopt. Klant garandeert dat hij/zij 
wettelijk bevoegd is om een betaling te doen met de gebruikte betaalkaart of faciliteit. In het geval dat Klant niet de 
genoemde kaarthouder is, zal Klant ons schadeloos stellen in het geval dat de kaarthouder of uitgever een transactie 
voor betaling weigert, inclusief de kosten voor het innen van het openstaande verschuldigde bedrag. 
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9.8 Hostik zal de Klant factureren voor de geleverde diensten. Hostik kan daarbij elektronische facturen sturen. 
Voorafgaand aan de verlening van de diensten kan Hostik de Klant periodiek de verschuldigde bedragen in rekening 
brengen. 

9.10 De factuur dient 14 dagen na factuurdatum te worden betaald, tenzij schriftelijk een andere regeling is getroffen. 

9.11 Als de Klant op de uiterste betaaldatum niet volledig heeft betaald, is de Klant automatisch in verzuim zonder dat een 
voorafgaande ingebrekestelling is vereist. 

9.12 Alle kosten in verband met het innen van onbetaalde vorderingen - gerechtelijke of buitengerechtelijke - zullen aan 
de Klant in rekening worden gebracht zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is. 

9.13 Als de Klant in gebreke blijft, zullen de volgende gevolgen zich voordoen: 

• Over een uitstaand bedrag is wettelijke rente (boete) verschuldigd; 
• De websites en andere materialen van de Klant kunnen ontoegankelijk worden gemaakt totdat eventuele 

openstaande bedragen, wettelijke rente (boete), enzovoorts, zijn betaald. 

9.14 Tenzij Klant een consument is, is beroep door Klant op opschorting, verrekening of aftrek niet toegestaan. 

9.15 Als de Klant zich niet aan enige contractuele verplichting houdt, is Hostik gerechtigd zonder ingebrekestelling 
producten in beslag te nemen of diensten te beëindigen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade, gederfde 
inkomsten of rente. 

ARTIKEL 10. Aansprakelijkheid & overmacht 

10.1 Hostik is hoogstens aansprakelijk tot de in de overeenkomst vermelde limieten in de hieronder opgesomde 
gevallen. 

10.2 In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van het contract is Hostik de Klant slechts vervangende 
schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie, verschuldigd. 

10.3 Hostik is niet verantwoordelijk voor enige geclaimde schade, inclusief incidentele schade en gevolgschade, die kan 
ontstaan doordat onze servers offline gaan of om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn. Verder zijn wij niet 
verantwoordelijk voor enige geclaimde schade, inclusief incidentele of gevolgschade, die voortvloeit uit de 
beschadiging of verwijdering van een website van een van onze servers; verlies van service of kosten die zijn gemaakt als 
gevolg van een configuratie- of serviceprobleem als gevolg van onze geleverde services. Alle schade is beperkt tot de 
onmiddellijke beëindiging van de dienst. 

10.4 De aansprakelijkheid van Hostik wegens tekortkoming in de nakoming van haar contractuele verplichtingen is 
beperkt tot het factuurbedrag als de Klant Hostik schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter 
zuivering van de tekortkoming, en Hostik ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort 
blijft schieten, en daarbij de tekortkoming uitvoerig uitlegt. Voorwaarde voor het ontstaan van deze ingebrekestelling is 
dat Hostik in staat is de tekortkoming op adequate wijze te verhelpen. De ingebrekestelling dient binnen 30 dagen na 
ontdekking van de schade bij Hostik te zijn ingediend. 

10.4 Hostik is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade. Als je de producten gebruikt voor commerciële, zakelijke of 
wederverkoopdoeleinden, zijn wij niet aansprakelijk richting, tegenover, naar Klant voor winstderving, bedrijfsverlies, 
bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen. 

10.5 Als de diensten worden gebruikt door of met instemming van de Klant, of indien de Klant aansprakelijk is voor een 
fout of tekortkoming, vrijwaart de Klant Hostik voor aanspraken die verband houden met het niet naleven van de 
gedragsregels in deze Algemene Voorwaarden. In deze gevallen vrijwaart de Klant Hostik voor aanspraken die verband 
houden met het niet naleven van de gedragsregels. Deze vrijwaring geldt ook voor personen die geen werknemer van de 
Klant zijn, maar die niettemin onder verantwoordelijkheid of met toestemming van de Klant gebruik hebben gemaakt van 
de Diensten. 

10.6 Als eigen leveranciers van Hostik niet in staat zijn te leveren zoals toegezegd en dit tot gevolg heeft dat Hostik niet 
aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen, kan zij de uitvoering van de overeenkomst opschorten of het contract 
beëindigen indien de overmacht situatie langer dan negentig dagen heeft voortgeduurd, zonder tot schadevergoeding 
te zijn gehouden. 

10.7 Onder overmacht worden mede verstaan, maar niet uitsluitend: Levering van de diensten is afhankelijk van 
openbare infrastructuur waarover Hostik beschikt en die door een storing niet beschikbaar kan zijn, maar waarvoor 
Hostik haar contractuele prestatieplicht niet kan uitoefenen. Een voorbeeld van een storing in de openbare 
infrastructuur is het register van IANA, RIPE of SIDN, of de Internetnetwerken waarmee Hostik geen contract heeft. 
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Computercriminaliteit, bijvoorbeeld (D)DOS-aanvallen of al dan niet geslaagde pogingen om de netwerk- of 
systeembeveiliging te omzeilen, kunnen storingen in de infrastructuur en/of diensten van Hostik veroorzaken. Hostik kan 
haar leverancier niet aansprakelijk stellen voor deze storingen, bijvoorbeeld omdat er sprake was van overmacht bij de 
leverancier. Stakingen, oorlogen, terroristische aanslagen en binnenlandse onlusten kunnen de oorzaak zijn van 
storingen bij Hostik. 

10.8 Als een overmacht situatie langer dan drie maanden duurt, kan elk der partijen een schriftelijke 
ontbindingsverklaring indienen om de overeenkomst te beëindigen. Alle op grond van, op basis van de Overeenkomst 
aangegane verbintenissen worden dan naar evenredigheid afgerekend, ongeacht of de partijen elkaar nog iets 
verschuldigd zijn. 

ARTIKEL 11. Geheimhouding 

11.1 Partijen zullen voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst de aan elkaar verstrekte informatie vertrouwelijk 
behandelen indien deze informatie als vertrouwelijk is aangemerkt of indien de ontvangende partij het vertrouwelijke 
karakter ervan vermoedt of verwacht. Voorts zullen zij hun werknemers en ook derden aan wie zij de uitvoering van de 
overeenkomst uitbesteden met dezelfde beperking verplichten. 

11.2 De Klant mag gegevens opslaan en/of verspreiden via de systemen van Hostik, maar Hostik zal geen kennisnemen 
van deze gegevens, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of Hostik daartoe 
genoodzaakt is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijk bevel. Als het mogelijk is zal Hostik de toegang 
tot de gegevens trachten te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt. 

11.3 De verstrekkende partij kan op de geheimhouding van informatie blijven aandringen zolang zij redelijkerwijs op de 
vertrouwelijkheid van de informatie aanspraak kan maken, zelfs na beëindiging van de overeenkomst. 

ARTIKEL 12. Duur, opzegging en procedure na beëindiging 

12.1 De periode die nodig is om de diensten te verlenen is de duur van de overeenkomst. Als de overeenkomst een 
abonnement is, heeft deze een duur van één jaar. 

12.2 Abonnementen zijn meestal voor bepaalde tijd aangegaan en geen van de partijen mag de overeenkomst 
opzeggen voordat de termijn is verstreken, behalve in bijzondere omstandigheden zoals hieronder beschreven. Om een 
overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te beëindigen, dient de Klant Hostik 30 dagen van tevoren in 
kennis te stellen van voornemen om dit te doen. 

12.3 Bij gebreke van tijdige opzegging wordt een abonnement stilzwijgend verlengd met een termijn gelijk aan de eerste 
termijn.   

12.4 Als een van de volgende gebeurtenissen zich voordoet, mag Hostik de overeenkomst onmiddellijk schriftelijk 
beëindigen: 

(A) Er heeft zich een wezenlijke schending voorgedaan; 
(B) Er is een faillissementsaanvraag tegen Klant ingediend; 
(C) Klant heeft surseance van betaling aangevraagd; 
(D) Onderneming van Klant is stilgelegd of geliquideerd. 

12.5 Als Hostik de levering van diensten opschort, kan Hostik zijn wettelijke rechten en contractuele verplichtingen 
behouden, met inbegrip van de betaling van de opgeschorte diensten. 

12.6 Bij beëindiging of ontbinding van de overeenkomst zijn alle vorderingen op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Al in 
rekening gebrachte bedragen voor verrichte diensten blijven verschuldigd zonder verplichting tot terugboeking. Als de 
overeenkomst door de Klant wordt opgezegd, kunnen slechts die diensten worden teruggedraaid die nog door Hostik 
moeten worden verricht. Als het besluit van de Klant leidt tot annulering van de overeenkomst, kan Hostik vergoeding 
vorderen van de schade die is toegebracht. 

12.7 Bij beëindiging van de overeenkomst, hetzij door opzegging, hetzij door ontbinding, kan Hostik per direct alle 
opgeslagen gegevens wissen of ontoegankelijk maken en alle klantaccounts afsluiten, ongeacht de oorzaak. 

12.8 Wanneer klantgegevens in het standaard besturingssysteem zonder speciale voorzorgsmaatregelen worden 
gewist, worden zij gewist zonder dat er rekening mee wordt gehouden of het wissen onomkeerbaar is. Dit betekent 
bijvoorbeeld dat op "delete" wordt gedrukt. 
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ARTIKEL 13. Wijziging voorwaarden en rangorde 

13.1 Hostik behoudt zich het recht voor om de diensten en deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te 
passen. Wijzigingen zijn ook van toepassing op al getekende overeenkomsten, met inachtneming van een termijn van 30 
dagen nadat deze bekend zijn gemaakt. 

13.2 Klanten worden van wijzigingen op de hoogte gebracht via e-mail, of een ander kanaal waarvan Hostik heeft 
aangetoond dat het bericht is afgeleverd. Kleine veranderingen in functionaliteit, al dan niet van ondergeschikt belang, 
behoeven niet te worden aangekondigd. 

13.3 Binnen twee weken na de aankondiging dient de Klant Hostik schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen die 
hij of zij niet wenst, met uitleg waarom. Hostik kan de wijziging herzien. Als Hostik de wijziging niet terugdraait, kan de 
Klant de overeenkomst tegen deze datum opzeggen totdat de nieuwe voorwaarden van kracht worden. 

13.4 Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, terwijl bepalingen met betrekking tot specifieke 
diensten, indien aanwezig, voorrang hebben. Als een schriftelijke overeenkomst tussen Hostik en de Klant een verklaring 
bevat dat de overeenkomst prevaleert boven deze algemene voorwaarden, of indien het de bedoeling van beide 
partijen was dat die verklaring zou worden opgenomen, dan prevaleert de overeenkomst boven deze algemene 
voorwaarden. 

ARTIKEL 14. Overige bepalingen 

14.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

14.2 Alle geschillen voortvloeiend uit de overeenkomst zullen worden behandeld door de Nederlandse rechter in het 
arrondissement waar Hostik gevestigd is. 

14.3 Als enige bepaling uit de overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst 
aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens 
mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven. 

14.4 Tijdens het programmeren en typen op de website van Hostik kunnen zich bepaalde fouten voordoen, die van 
invloed kunnen zijn op de informatie en communicatie op de website. Als er een discrepantie is tussen de website en de 
overeenkomst, prevaleert de overeenkomst. 

14.5 De logfiles en overige al dan niet elektronische administratie van Hostik vormen volledig bewijs van stellingen van 
Hostik en de door Hostik ontvangen of opgeslagen versie van enige (elektronische) communicatie geldt als authentiek, 
met uitzondering van, onder voorbehoud van tegenbewijs te leveren door Klant. 

14.6 Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-
mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bank- of gironummer. 

14.7 Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde 
met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Deze toestemming is echter niet nodig in geval van 
bedrijfsovername of overname van de meerderheid van de aandelen van de betreffende partij. 

Bijlage A Infrastructuur providers 

DigitalOcean https://www.digitalocean.com/legal/terms-of-service-agreement/ 

Google Cloud Platform https://cloud.google.com/terms/ 

Amazon Web Services https://aws.amazon.com/service-terms/ 

Alibaba Cloud https://www.alibabacloud.com/help/faq-detail/42417.htm 

Microsoft Azure https://azure.microsoft.com/en-gb/support/legal/ 
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