
 

1 Definities 

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden 

De Dienst: het gebruik van het WiFi netwerk 

Gebruiker: een natuurlijk persoon die van de 

dienst gebruik maakt 

WiFi netwerk: het WiFi netwerk op een park van 

Molecaten 

2.  Aanbod van De Dienst 

De Dienst is uitsluitend beschikbaar in het kader 

van een overeenkomst die Gebruiker het recht 

geeft het terrein van Molecaten te betreden en 

gebruik te maken van de aanwezige voorzieningen 

op dat terrein. Ieder ander gebruik van het WiFi 

netwerk is onrechtmatig en geeft in geen geval 

recht op restitutie anders dan op grond van de 

wet. 

 

3 Toepasselijkheid 

De Voorwaarden zijn van toepassing op de Dienst. 

Door in te loggen op het WiFi netwerk verklaart 

Gebruiker in te stemmen met de Voorwaarden, 

verantwoordelijk en aansprakelijk te zijn voor 

zijn/haar nalaten van handelen bij de Dienst, aan 

Molecaten een beperkt gebruiksrecht te verlenen 

om bij de Dienst gegenereerde informatie in te 

zetten voor de functionaliteit van de Dienst en in 

te stemmen met het ontvangen van berichten van 

Molecaten.  

4 Duur van de Dienst 

Gebruiker en Molecaten komen overeen wanneer 

de Dienst aanvangt en eindigt. Gebruiker heeft na 

registratie van zijn/haar account binnen de 

overeengekomen periode toegang tot het WiFi 

netwerk. Molecaten kan de aan de Dienst ten 

grondslag liggende overeenkomst beëindigen indien 

Gebruiker in strijd met de Voorwaarden handelt of 

handelen nalaat.  

5 Vergoeding voor de Dienst 

Gebruiker voldoet voor de Dienst het door 

Molecaten gepubliceerde tarief. In geen geval 

heeft Gebruiker recht op geheel of gedeeltelijke 

restitutie anders dan op grond van de wet.  

6 Gebruik van de Dienst 

Gebruiker dient de toegang tot zijn/haar account 

met een gebruikersnaam en een door Gebruiker 

strikt geheim te houden wachtwoord voor een 

onbevoegde af te schermen. Het is Gebruiker bij 

de Dienst niet toegestaan: 

• websites met een (niet-)gewelddadige 

ondemocratische inhoud te raadplegen, dan 

wel dergelijke inhoud te verspreiden of aan 

verspreiding hiervan deel te nemen; 

• spam, virussen of andere schadelijke items te 

posten en/of te verzenden; 

• inbreuk te maken op de beveiliging van 

hardware van Molecaten en derden en/of en 

poging daartoe te ondernemen; 

• illegale activiteiten te ondernemen en/of zich 

daarmee in te laten;  

• derden toegang te geven tot zijn/haar 

account; 

• gebruik te maken van een router, accespoint 

of versterker. 

7 Functionaliteit en kwaliteit 

Molecaten bepaalt de functionaliteit en kwaliteit 

van de Dienst en draagt zorg voor onderhoud aan 

het WiFi netwerk. De functionaliteit en kwaliteit 

van de Dienst worden o.a. beïnvloed door het 

aantal gebruikers, de dekking, 

weersomstandigheden, onderhoud en andere 

interne/externe factoren. 

8 Intellectueel eigendom 

De Dienst, de bijbehorende software en alle door 

Molecaten aan de Gebruiker verstrekte informatie 

behoren tot het intellectueel eigendom van 

Molecaten. De door Gebruiker bij de Dienst 

gegenereerde informatie is en blijft eigendom van 

de Gebruiker. 

9 Aansprakelijkheid 

Gebruiker maakt voor eigen risico gebruik van de 

Dienst. Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade 

van Molecaten als gevolg van zijn/haar (nalaten 

van) handelen in strijd met de wet- en regelgeving 

en deze Voorwaarden. Molecaten is niet 

aansprakelijk voor eventuele schade van de 

Gebruiker bij toepassing van de overeenkomst, de 

Dienst en een via de Dienst verkregen dienst van 

een derde. 

 

10 Wet- en regelgeving 

Molecaten zal de door Gebruiker bij de Dienst 

gegenereerde informatie verwerken met 

inachtneming van de wet- en regelgeving. 

11 Wijzigingen 

Molecaten behoudt zich het recht voor de 

Voorwaarden te wijzigen. 

12 Klacht en geschil 

Bij een klacht over de Dienst dient Gebruiker zich 

te wenden tot het park van Molecaten waar de 

Dienst betrekking op heeft. Het park van 

Molecaten zal zo spoedig mogelijk inhoudelijk op 

een klacht reageren. 

13 Toepasselijk recht 

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van 

toepassing. 
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