
Algemene Voorwaarden Ferox Hosting 

Opgesteld op 1 juni 2020.  

Definities 

1. Ferox Hosting: Ferox Hosting, gevest te 's-Gravenhage onder KvK nr. 77052048. 
2. Klant: De natuurlijke of rechtspersoon die optreedt als ondertekenaar van de algemene en 

contractvoorwaarden van Ferox Hosting voor alle van Ferox Hosting afgenomen diensten. 
3. Dienst: Hieronder worden alle diensten verstaan die door Ferox Hosting worden geleverd in 

overeenstemming met de contracten die de Klant heeft afgesloten. 
4. Partijen: Ferox Hosting en de klant samen. 
5. Website van Ferox Hosting: Website van Ferox Hosting die toegankelijk is via internet op het 

adres https://www.feroxhosting.nl mits men toegang tot internet heeft. 

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden 
bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens 
Ferox Hosting. 

2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk 
zijn overeengekomen. 

3. Partijen sluiten de toepasselijk van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden 
van de klant of van derden uitdrukkelijk uit. 

Wijziging van de overeenkomst 

1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst van de uitvoering ervan het nodig blijkt om de 
inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de 
overeenkomst dienovereenkomstig aan. 

Bedenktijd 

1. Ferox Hosting geeft geen bedenktijd. Na het eerste gebruik van een dienst, is het niet meer 
mogelijk om een terugbetaling te krijgen. 

Overmacht 

1. Ferox Hosting is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd ook 
niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet. 

Misbruik 

1. De klant is volledig aansprakelijk voor enige schade die Ferox Hosting of derden lijden die 
door de klant is veroorzaakt. 

2. Bij misbruik is Ferox Hosting gemachtigd overeenkomst te ontbinden, zonder enig overleg 
met de klant. 

 

Wijziging algemene voorwaarden 

https://www.feroxhosting.nl/


1. Ferox Hosting is gerechtigd deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen of aan 
te vullen. 

2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Ferox Hosting zoveel mogelijk vooraf met de klant 

bespreken. 
4. De klant is gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarde de 

overeenkomst op te zeggen. 

Intellectueel eigendom 

1. De overeenkomst tussen Ferox Hosting en de klant wordt aangegaan voor de duur van 1 
maand, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen 
uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Ferox Hosting (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter 
beschikking stellen of op andere wijze gebruiken. 

Boetebeding 

1. Indien de andere partij het artikel van de algemene voorwaarden over intellectueel 
eigendom overtreedt dat verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van de 
handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete. 
Is de andere partij een consument dan bedrijft deze boete € 1.000 
Is de andere partij een bedrijf en/of rechts persoon dan bedraagt deze boete € 5.000 

2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag 
voor elke dag dat die overtreding voortduurt. 

3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke 
procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 

4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boeten doet geen afbreuk aan 
de overige rechten van Ferox Hosting waaronder zijn recht om naast de boete 
schadevergoeding te vorderen.s 

 

Garantie 

1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, 
bevat deze voor Ferox Hosting enkel inspanningsverplichtingen, geen 
resultaatverplichtingen. 

Aansprakelijkheid Ferox Hosting 

1. Ferox Hosting is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor 
zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. 

2. Indien Ferox Hosting aansprakelijk is voor enige schade, is het slecht aansprakelijk voor 
directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst. 

3. Ferox Hosting is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde 
winst gemiste besparingen of schade aan derden. 

4. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een 
catalogus zijn slechts indicatief en gelden slecht bij benadering en kunnen geen aanleiding 
zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of 
opschorting van enige verplichtingen. 



 

Toepasselijk recht 

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

 

 

 


