Leveringsvoorwaarden deel 1.
Indien u bij 1Point Advise b.v. diensten afneemt gelden de volgende voorwaarden
1. Bij domein registratie bent u aanmeld kosten verschuldigd en de
jaarlijks bijdrage voor registratie.
Bij elke domein krijgt u een pop box account, en wordt u zo nodig
geassisteerd, tussentijdse aanpassingen max. een per jaar zijn gratis.
Tussentijdse wijzigingen of aanpassingen worden berekend per opgegeven
aktie die moet worden uitgevoerd, € 7,50 per opdracht.
Opzeg termijn is twee maanden voor einde van de lopende periode.
De opzegging dient schriftelijk plaatst te vinden met opgave van de door u
gewenste opzeggingen van de betreffende domeinnamen.
Dit geld voor alle geregistreerde domeinnamen en extensies.
U dient de te verhuizen domeinen apart op te geven en eventuele beëindigde
ook met een aparte brief of mail.
Indien dit niet zo wordt gedaan accepteren wij geen verhuizing en geen
opzegging van uw domeinen.
Indien u tussentijds als nog verhuisd bent u wel de jaarlijkse bijdrage
verschuldigd.
Indien u enkele andere extensies (registratie) heeft gelden de voordat land
bepaalde termijnen, en de zelfde opzeg periode 2 maanden.
Facturatie vind aan begin van jaar plaats en bij nieuwe aanmelding de datum
van aanmelden en dan 12 maanden later looptijd van een jaar.
Opzeggen 2 maanden voor eind ven het betreffende jaar.
Er vindt geen creditering plaats van de al in rekening gebrachte domein
registratie kosten.
2. Hosting account wordt berekende naar de grote van het account.
Betaling is vooruit de aankomen de periode van, 2 maanden.
Indien u uw hosting termijn tot laatste termijn voldaan heeft
bent u vrij om uw site te verhuizen naar een andere partij.
Hosting overeenkomst geld eerste maal voor een jaar, daarna telkens
per twee maanden.
Opzeg termijn is twee maanden voor einde van de lopende periode.
De opzegging dient schriftelijk plaatst te vinden met de door u gewenste
eind datum, zo niet dan wordt de periode automatisch voor 2 maanden
verlengt, en moet u ons opnieuw een opzegging sturen.
U dient de hosting ruimte leeg op te leveren ontdaan van alle template’s
eventuele foto’s en losse applicatie, zoals nieuws, agenda enz.
Dagelijks wordt back-up gemaakt van de data van uw site.
Bij storingen van de schijven in de machine dan zijn deze kosten voor ons.
Door omstandigheden kan het zijn dat er een kopie of delen terug geplaatst
moet worden, dan zijn deze kosten voor u.
Tijdens kantoor uren wordt u het geldend uur tarief berekend en buiten deze
tijd geld afwijkend tarief

3. Website ontwikkeling, ontwerp en bouw.
Na volledige betaling van de site is deze volledig eigendom van u.
En zijn de broncode’s voor U beschikbaar zo ook alle apart ontwikkelde
modules, voor uw site.
Moeten er applicaties of onderdelen draaien op een platform van ons dan is
hieromtrent een duidelijke afspraak gemaakt omtrent het eigendomsrecht.
Zoals betaling modules, mailing applicaties.
Hosting voor u gaat in op het moment dat de site bouw en ontwikkeling
van uw site begint.
In overleg met u wordt de grote van het hosting account bepaald.
Dit kan tussentijds worden aangepast indien blijkt dat het te groot of te
klein is voor u ( in ruimte op de server en van het data verkeer), indien dit
gelijk na constatering wordt aangepast zal hier voor geen na verrekening of
creditering plaats vinden.
Maar wordt het direct aangepast aan de eisen van uw site.
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Indien u van Lease server gebruik maakt is de termijn altijd drie jaar.
Na einde van deze periode kunt u de server overnemen tegen het vooraf
bepaalde bedrag. Ligt meestal tussen 10% - 30% van de aanschaf
prijs van de server.
Indien u niet tot overname overgaat blijft het maand bedrag van kracht.
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Indien u gebruik maakt van onze service contracten hebben deze standaard
een duur van een jaar, en worden zonder opzegging met een jaar verlengd.
Opzegging 2 maanden voor einde van de contact periode.
Indien een langere termijn is bedongen is een langere opzegtermijn van
kracht minimaal 3 maanden, voor einde van de periode.
Bij niet tijdig opzegging wordt de contact termijn automatisch verlengd,
Voor een zelfde periode.
tijden kantoor tijden
na kantoortijd 17.30 uur
weekend
nachturen na 22.00 uur

€ 72,= excl. btw
150%
250%
350%

Bij deze verkorte voorwaarden horen de bij KvK gedeponeerde voorwaarden.
Op al onze leveringen zijn de leveringsvoorwaarden van Nefit van toepassing
gedeponeerd bij KvK s’Hertogenbosch.

