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Doelstelling
De Acceptable Use Policy ("AUP" of gebruiksvoorwaarden) maakt duidelijk wat XenaNet
van de klant/gebruikers verwacht. Deze Acceptable Use Policy is steeds gebonden aan
onze Algemene Voorwaarden.
Ingevolge onze Algemene Voorwaarden kan XenaNet krachtens de wet verplicht zijn
bepaalde klant- en datagegevens vrij te geven. Dit bij inbreuk van wettelijke bepalingen
(illegale content zoals illegale verkoop MP3, …).
Daarnaast kan XenaNet websites, scripts,… isoleren/verwijderen, indien de klant zich niet
houdt aan deze AUP en de Algemene Voorwaarden. XenaNet mag hierbij de
overeenkomst zonder enige voorafgaande verwittiging, schadevergoeding of
terugbetaling éénzijdig ontbinden.
De klant is steeds verantwoordelijk voor alle juridische claims met betrekking tot de,
door de klant, opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke. Xenanet kan
hiervoor nooit verantwoordelijk worden gesteld.
Deze AUP garandeert waarborgen betreffende de privacy, een verantwoord gebruik,…
Daarnaast de garantie van een Internet als een correct informatiemedium zonder
misbruik van gegevens en inbreuken op wettelijke bepalingen.
Voor vragen of inbreuken over deze AUP kunt u contact opnemen met
abuse@XenaNet.com.

OVERTREDINGEN
De diensten van XenaNet mogen niet worden gebruikt voor illegale activiteiten.
De diensten van XenaNet mogen niet worden gebruikt voor activiteiten die schade
toebrengen aan, of die pogen schade toe te brengen aan minderjarigen.
De diensten van XenaNet mogen niet worden gebruikt voor het uitbrengen van
dreigementen, stalken, om oplichtingspraktijken als pyramidespelen en kettingbrieven te
promoten, …
Oplichting: het toevoegen, verwijderen of aanpassen van netwerkheaders in een poging
iemand te misleiden of op te lichten is verboden. Uzelf voordoen als iemand anders door
vervalste headers of andere informatie betreffende de identiteit van een persoon is
verboden.
De diensten van XenaNet mogen niet worden gebruikt voor het verzenden van
ongevraagde commerciële e-mail en ongevraagde bulk-e-mail. Overtredingen van dit
type leiden tot directe afsluiting van het desbetreffende XenaNet account.
BELANGRIJK: klanten/websites die spammers ondersteunen of die ervoor zorgen dat
onze IP-adressen in een van de spamdatabases terecht komen, worden direct afgesloten
en/of verwijderd uit ons netwerk.
E-mail- of nieuwsbombardementen leiden tot beëindiging van het desbetreffende
XenaNet account.
Usenet spamming: XenaNet tolereert geen misbruik van haar netwerk voor het plaatsen
van berichten of commerciële advertenties die tegen de regels, FAQ of statuten van een
nieuwsgroep of mailinglist ingaan. Commerciële boodschappen die conform de
reglementen van een nieuwsgroep of mailinglist zijn, of die door de ontvangers specifiek
gevraagd worden zijn wel toegestaan.
Misbruiken van de diensten van XenaNet om toegang te krijgen, of pogingen daartoe te
ondernemen tot accounts van derden, is niet toegestaan. Het penetreren van
beveiligingen van hardware of software van XenaNet en/of derden is niet toegestaan.
Bovenstaande gevallen leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw account ongeacht het
feit of er daadwerkelijk schade is aangericht.

Het gebruik van de diensten van XenaNet om op welke manier dan ook zaken te
distribueren waar een copyright of handelsmerk op rust of die een patent, bedrijfsgeheim
of andere rechten van derden schenden is niet toegestaan.
Het gebruik van de diensten van XenaNet voor het verzamelen van persoonlijke
gegevens van derden, zonder dat zij daar van weten en daar toestemming voor hebben
gegeven, is verboden.
Het gebruik van de diensten van XenaNet voor activiteiten die de mogelijkheid van
derden, om gebruik te maken van de diensten van XenaNet en/of het Internet
vehinderen of verstoren, is niet toegestaan. Dit omvat o.a. DoS- en DDoS-aanvallen op
systemen van XenaNet en/of derden en andere ongewenste en illegale activiteiten.
Misbruik leidt tot onmiddellijke opheffing van uw XenaNet account.
Opzettelijke verspreiding van software die erop gericht is schade toe te brengen aan de
systemen, software en data van derden en/of die derden lastig valt en/of bedreigt, is
verboden en leidt tot onmiddellijke opheffing van uw account.
Gebruikers van XenaNet zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor activiteiten die
derden ondernemen, met gebruikmaking van hun account, die de richtlijnen in deze
Acceptable Use Policy overtreden.
Het is absoluut verboden om pornografisch materiaal of IRC-servers te hosten zonder
voorafgaande toestemming.
IRC-netwerken: het is absoluut verboden een IRC-server te hosten die onderdeel is van,
of verbonden is met een ander IRC-netwerk of server. Klanten die deze regel overtreden
zullen onmiddellijk verwijderd worden uit ons netwerk.

VEILIGHEID
De klant is steeds verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle misbruik van hun account,
zelfs al gebeurt dit door vrienden, familie, gast of derden. U moet de nodige
veiligheidsmaatregelen nemen om misbruik van uw account te voorkomen.
De klant is steeds verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn wachtwoord.
Het is verboden te proberen de inloggegevens van een andere gebruiker te achterhalen.
Dit kan leiden tot de beëindiging van uw account.
Het verschaffen van toegang tot data die niet voor u zijn bedoeld is verboden.
Inloggen op, of gebruik maken van een server of account waarvoor u geen expliciete
toestemming heeft gekregen is verboden.
Het scannen van de beveiliging van andere netwerken is verboden.
Het gebruik van, of de verspreiding van tools die ontworpen zijn om securitymaatregelen
te omzeilen of te doorbreken is verboden.
Denial of Service (DoS)-aanvallen, Distributed Denial of Service (DDoS)-aanvallen, emailbommen en dergelijke zijn niet toegestaan.
Gebruikers die de beveiliging van systemen of netwerken trachten te omzeilen of
doorbreken kunnen strafrechtelijk en civielrechtelijk vervolgd worden. XenaNet zal
volledig meewerken met de bevoegde autoriteiten en andere belanghebbenden die
dergelijke zaken onderzoeken.

NETWERKPRESTATIES
Buitensporig of onevenredig gebruik/misbruik van een netwerk kan negatieve gevolgen
hebben voor alle andere klanten. Misbruik van scripts, het netwerk, CPU-tijd, geheugen,
schijfruimte zijn verboden onder deze AUP en kunnen leiden tot beëindiging van uw
account.

RAPPORTEREN VAN OVERTREDINGEN VAN DEZE AUP
Een persoon die denkt dat er een overtreding van deze AUP heeft plaatsgevonden via
onze servers, kan dit steeds melden aan abuse@XenaNet.com.
E-mail met volledige headerinformatie en systeem-logfiles voldoen aan bovenstaand
informatieverzoek.
XenaNet kan een of meer van de volgende acties ondernemen als gevolg van klachten:
- waarschuwingen
- stopzetten van een account van een lid
- beëindigen van een account van een lid
- in rekening brengen van administratieve en/of heractiveringskosten
- schade claimen en juridische stappen ondernemen

AANPASSINGEN VAN DEZE ACCEPTABLE USE POLICY
XenaNet behoudt zich het recht voor deze AUP en haar Algemene Voorwaarden en
andere overeenkomsten en voorwaarden te herzien, aan te passen of uit te breiden op
enig moment. Notificatie van wijzigingen vindt plaats in overeenstemming met onze
Algemene Voorwaarden.

