
Algemene voorwaarden webhosting : 
 
 
1. Get Organised zal niet verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor de daden van de 
Klant die indruisen tegen de regels van goed gedrag. 
2. Indien Get Organised goede redenen heeft om te vermoeden dat een Klant zich niet 
houdt aan de regels van goed gedrag , zal Get Organised de Klant via e-mail, post of per 
SMS bevelen om elke praktijk die de regels van goed gedrag niet respecteert stop te 
zetten. Indien de Klant deze praktijken niet stopzet binnen een termijn van 2 dagen, 
behoudt Get Organised zich het recht om de dienst te desactiveren. Hierdoor zal de dienst 
dus niet meer toegankelijk zijn voor de Klant. De Klant die de diensten aangeboden door 
Get Organised gebruikt heeft op een manier die niet conform de regels van goed gedrag 
van dit contract was, zal de eventuele waarde van de resterende diensten niet terugbetaald 
worden.  
3. Get Organised is in geen enkel geval verantwoordelijk voor de inhoud van de email 
boodschappen die verstuurd worden door gebruik van zijn diensten. De 
verantwoordelijkheid voor de inhoud van de boodschappen ligt bij de Klant. 
4. Get Organised is in geen enkel geval verantwoordelijk voor de inhoud van de websites 
die gehost worden of gecreëerd werden op zijn platform of die via zijn platform 
toegankelijk worden gesteld (bijv., via de dienst ‘URL forwarding’ ). De 
verantwoordelijkheid voor de inhoud van de boodschappen en de inhoud ligt bij de Klant. 
Get Organised kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor een “redirection” van 
een domeinnaam op verzoek van de Klant.  
5. Get Organised kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inbreuken welke de 
Klant zou plegen op de intellectuele rechten in het algemeen. (zonder exhaustief te zijn, 
merkenrecht, auteursrechten, tekeneningen & modellen, ...) 
6. Get Organised en/of zijn leveranciers kunnen in geen geval verantwoordelijk gesteld 
worden voor directe schade, incidenten, schadevergoeding uitgesproken als sanctie, 
bijkomende, speciale of indirecte schade, of voor elke andere schade van welke natuur 
ook, met name voor schade die voortvloeit uit het verlies van gebruik van gegevens of 
van verlies van voordelen die voortvloeien uit of gebonden zijn aan het gebruik of het 
functioneren van de domeinhsoting, door vertraging van de domeinhosting of de 
onmogelijkheid de domeinhosting te gebruiken, aan de levering of aan een fout bij de 
levering van de diensten, of voor schade die veroorzaakt wordt door elke informatie, elk 
materiaal, product, dienst en geassocieerd grafisch element, verkregen door middel van 
de domeinhosting of voortvloeiend uit het gebruik van de website, of deze 
verantwoordelijkheid nu al dan niet contractueel werd bepaald.  
7. De informatie, producten en diensten die Get Organised als reseller aanbiedt kunnen 
technische onjuistheden of typfouten bevatten. Deze informatie wordt regelmatig 
aangepast. Get Organised en/of zijn leveranciers kunnen aangezet worden om op elk 
moment verbeteringen en/of aanpassingen aan te brengen aan deze website. Get 
Organised en zijn leveranciers kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor het 
slecht functioneren, onderbrekingen of fouten in de electronische publicatie en de 
gerelateerde diensten.  
8. De Klant is verplicht Get Organised te behoeden voor elke frauduleuse daad verricht 
door derden die betrekking heeft tot de diensten geleverd door Get Organised. Deze 



garantie heeft tot gevolg dat de Klant Get Organised zal bijstaan in zijn verdediging en 
Get Organised volledig schadeloos zal stellen voor elk nadeel dat voortvloeit uit een 
dergelijke klacht (met name de gerechtelijke kosten, eventuele schadevergoedingen, enz.) 
9. Get Organised behoudt zich het recht voor te weigeren over te gaan tot een aanvraag 
voor de registratie van domeinnamen bij schending van de Algemene Voorwaarden van 
de Registry en/of meer in het algemeen de domeinnamen die beledigend zouden zijn of 
tegen de goede zeden of de openbare orde zouden indruisen. 
10. De Klant aanvaardt zich te voegen naar de reglementering/wetgeving inzake de 
registratie van de domeinnamen. De Klant-Licentienemer is er zich ten volle van bewust 
dat deze regels vatbaar zijn voor herziening. 
De Klant-licentienemer erkent en aanvaardt dat Get Organised geen enkele bevoegdheid 
heeft over deze regels en evenmin verantwoordelijk kan worden gesteld voor de gevolgen 
die voortvloeien uit deze regels en de wijziging ervan. 
De Klant-licentienemer erkent en aanvaardt dat de Registry een beslissing neemt over de 
registratie van elke domeinnaam volgens zijn registratie voorwaarden. Get Organised kan 
op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld indien de registratie van de 
domeinna(a)m(en) zou worden geweigerd door de Registry of later zou worden nietig 
verklaard, geannuleerd of opgeschort om welke reden dan ook. 
De Klant-licentienemer is en blijft de enige verantwoordelijke voor de gekozen naam en 
voor de beslissing over te gaan tot de registratie ervan als domeinnaam.  
11. Get Organised behoudt zich het recht voor niet tot registratie van de domeinnaam 
over te gaan wanneer de Klant het verschuldigde bedrag niet heeft betaald. Get Organised 
is niet verantwoordelijk indien, tussen de periode van het aanvragen van een domeinnaam 
en de datum van effectieve betaling door Klant, de door Klant aangevraagde domeinnaam 
door een derde werd geregistreerd. 
12. Get Organised is een reseller van hostingformules. Wij bieden onze klanten 
hostingpakketten aan van een officiële registry, waar wij enkel als tussenpersoon 
(verkoper) voor optreden. Door intekening en bevestiging van bestelling of transfert van 
een domeinnaam, wat door de Klant zelf dient te gebeuren bij DNS, weet de Klant tevens 
met welke Registry zijn of haar domeinnaam is verbonden, een iformatie dat trouwens 
door iedereen kan worden opgevraagd op www.dns.be 
Hierdoor sluit de Klant dan ook een contract tussen zichzelf en de Registry en in geen 
geval met Get Organised. 
Get Organised kan dan ook nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten 
gemaakt door de registry. 
13. De partijen verklaren zich uitdrukkelijk akkoord op het gegeven dat de 
verantwoordelijkheid van Get Organised in alle gevallen niet hoger zal kunnen zijn dan 
het bedrag door de Klant betaald voor dezelfde diensten of produkten van het jaar welke 
het verzoek tot schadeloosstelling voorafgaat. 


