
 
 
Algemene gebruikersvoorwaarden draadloos internet Norschoten 
Met uw eigen laptop, tablet of smartphone maakt u eenvoudig gratis verbinding met het internet. Door in te 
loggen, aanvaard u onderstaande gebruiksvoorwaarden en verbind u zich er toe deze na te leven. Voor het 
gebruik gelden de volgende voorwaarden:  
 

1. Draadloos internet van Zorgorganisatie Norschoten is bedoeld voor persoonlijk gebruik, commerciële 

activiteiten zijn niet toegestaan; 

2. Norschoten garandeert geen ononderbroken toegang, kwaliteit of snelheid van de verbinding en is niet 

aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van een slechte of verbroken verbinding; 

3. U dient desgewenst zelf maatregelen te nemen om inkijk door derden te voorkomen; 

4. Oneigenlijk gebruik is niet toegestaan. Hieronder wordt onder andere verstaan:  

o het bekijken, beluisteren of versturen van aanstootgevende beelden, teksten of geluiden; 

o inbreken in computersystemen, verspreiden van virussen of het verrichten van andere 

handelingen in strijd met de wet, zijn verboden.  

5. Norschoten heeft voor het gebruik van draadloos internet geen voorziening aangebracht die de toegang 

voor ongewenste programma's zoals virussen belemmert. U dient zelf uw apparatuur tegen virussen te 

beschermen. Norschoten is niet aansprakelijk voor mogelijk hierdoor veroorzaakte schade; 

6. U bent zelf verantwoordelijk voor de configuratie van uw eigen apparatuur. Medewerkers van de 

bedrijfsautomatiseerder van Norschoten kunnen u, tegen vergoeding, assisteren bij het instellen van uw 

draadloze internetverbinding. Norschoten en de automatiseerder zijn niet aansprakelijk voor mogelijk 

hierdoor veroorzaakte schade; 

7. Norschoten heeft het recht het draadloos netwerk op ieder gegeven moment te deactiveren, om 

onderhoud te verrichten en om het gelijktijdig gebruik te verdelen; 

8. Norschoten heeft het recht een gebruiker van het netwerk te verwijderen, als hij zich niet aan deze 

voorwaarden houdt. Dit laatste ter beoordeling van Norschoten; 

9. Norschoten is niet verantwoordelijk voor de veiligheid van door u gebruikte apparatuur, hardware 

configuraties, verwijderingen van de beveiliging of wijzigingen aan bestanden als gevolg van het gebruik 

van het netwerk;  

10. Norschoten is niet verantwoordelijk voor enige veranderingen die worden gemaakt aan de instellingen van 

de door u gebruikte apparatuur noch voor de gevolgen hiervan; 

11. Norschoten geeft geen garantie voor de goede werking van het draadloos netwerk in combinatie met uw 

apparaat; 

12. Op het gebruik van het netwerk vindt monitoring plaats. Bij gebleken excessief gebruik zal apparatuur die 

dit veroorzaakt worden geblokkeerd voor toegang tot het netwerk. Dit laatste ter beoordeling van 

Norschoten. 

Aanvullende voorwaarden voor medewerkers en vrijwilligers 
Naast bovengenoemde voorwaarden zijn voor medewerkers én vrijwilligers ook de voorwaarden uit het 
‘Reglement internetgebruik’ en het ‘Privacyreglement’ van toepassing.  
 
Norschoten gaat er vanuit dat de gratis draadloze internetdienst door medewerkers hoofdzakelijk wordt 
gebruikt t.b.v. zakelijke doeleinden binnen Norschoten. Excessief (privé) gebruik (qua duur en bandbreedte) is 
niet toegestaan.  
 
Wanneer medewerker bedrijfsemail op privé apparatuur gebruikt is zij verplicht bij verlies of diefstal 
Norschoten hiervan bij eerste gelegenheid op de hoogte te stellen. Zakelijke informatie zal dan vanaf afstand 
worden verwijderd. 
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