Disclaimer 2012-2013
Infra IT Groep/ InfraIT/ Merqurius; hierna te noemen: Infra IT Groep
Infra IT Groep besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites.
Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voor komen.
Op alle handelingen, activiteiten, producten en diensten -in welke zin en vorm dan ook- van de Infra IT Groep zijn altijd en
onverkort onze Leverings Voorwaarden van kracht (http://www.infrait.nl/index.php/leveringsvoorwaarden). Indien U gebruikt
maakt van onze kennis, activiteiten, producten en diensten: accepteert U automatisch deze Leverings Voorwaarden.
Infra IT Groep is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht als gevolg van onjuistheden of
onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of
inherent
aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het
verstrekken van informatie of diensten door Infra IT Groep of door u aan Infra IT Groep middels een website, mail van Infra
IT Groep of anderszins langs elektronische weg.
Infra IT Groep aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van
gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Infra IT Groep via deze website of mail. Infra IT Groep aanvaardt
geen
verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.
Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de
schriftelijke versie bepalend zijn. Infra IT Groep garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische
berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat
ontvangen of verwerken daarvan.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van een webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten,
regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent
verantwoordelijk
voor al hetgeen u vanuit uw webpagina verzendt.
Alle, door Infra IT Groep toegepaste Opensource-applicaties en Opensource-systemen blijven ten alle tijden geestelijk
eigendom van de desbetreffende leverancier en vallen onder 'open source licenties'. Hiervan gebruik maken betekent: dat u
als klant zich hieraan committeert. Dit betekent tevens dat Infra IT Groep nooit verantwoordelijk kan worden gesteld voor
het (dis)functioneren, tijdig updaten en de continuïteit van door Infra IT Groep t.b.v klant toegepaste Opensource.
Het is onmogelijk voor Infra IT Groep om alle sites op haar servers continu te screenen op fouten of (dis)functioneren.
Daar de klant zelf verantwoordelijk is voor diens site adviseert Infra IT Groep de klant om zelf regelmatig controles uit te
voeren.
100% veiligheid kan Infra IT Groep (en iedere andere provider) nooit garanderen!
Infra IT Groep zal haar uiterste best doen om zo'n veilig mogelijke server-omgeving te bouwen voor uw web-systemen/
applicaties. Infra IT Groep kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud (content) en functioneren van uw
(opensource)website; Dat geldt tevens als deze viraal geïnfecteerd en/of gehackt is.
Een Klant is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de inhoud, veiligheid en de comptabiliteit van zijn/haar site.
Een website moet regelmatig geupdated worden om te zijn voorzien van de laatste veiligheids-instructies en
compatibiliteit-patches. Deze verantwoordelijkheid ligt altijd bij de klant zelf en updaten kan een klant geld gaan kosten.

Onderhoud door Infra IT Groep verricht of geoffreerd is altijd eenmalig tenzij expliciet schriftelijk anders vermeld.
Ontwikkeling door Infra IT Groep van Opensource applicaties en -systemen dienen te worden gezien in het licht van een
inspannings-overeenkomst en niet als een resultaatovereenkomst. Alle ontwikkelingskosten, waarop bij offerte niet kon
worden
gerekend, die ontstaan ten gevolge van wijzigingen in de specificaties van opdrachtgever tijdens de ontwikkeling of die
mochten ontstaan tijdens de implementatie van de ontwikkelde software worden, na voor-overleg, aan de opdrachtgever
doorberekend.
Een offerte voor en/of de ontwikkeling van een 'standaard' Opensource-applicatie of een 'standaard' Opensource-systeem
dient beschouwd te worden als een offerte voor en/of de ontwikkeling van: een out-of-the-box installatie. Dit betekent dat de
-binnen deze Opensource-applicatie of-systeem door de Opensource-ontwikkelaar aangebrachtte standaard mogelijkheden
door Infra IT Groep hier worden benut. Indien er toegevoegde functionaliteit wordt gewenst door de klant dient dit extra
(programmeer)werk aanvullend te worden verrekend. Er is dan sprake van maatwerk (custom-build).
U zal de Infra IT Groep, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze
disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d.,
inclusief
de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik
van een webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

