
Gebruiksvoorwaarden - Social Hotspot 

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van het gratis WiFi-netwerk van Social Hot-
spot. Lees deze Gebruiksvoorwaarden voordat u gebruik maakt van het gratis WiFi netwerk van Social Hot-
spot.  

Om gebruik te maken van het WiFi-netwerk van Social Hotspot moet u minimaal 16 jaar oud zijn. 
Door deze voorwaarden de accepteren en vervolgens verbinding te maken met het Wi-Fi netwerk bevestigt 
u dat u 16 jaar of ouder bent en dat u de Gebruiksvoorwaarden van Social Hotspot hebt gelezen, begrepen 
en hiermee akkoord gaat. Wanneer u niet akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden, is het niet toegestaan 
om de Social Hotspot te gebruiken. De Gebruiksvoorwaarden kunnen op ieder moment worden aangepast. 

1. Definities  

In deze Gebruiksvoorwaarden hebben de volgende met een hoofdletter aangeduide termen de betekenis 
zoals hieronder aangegeven.  

Gebruiksvoorwaarden:  deze Gebruiksvoorwaarden van Social Hotspot 
Apparatuur:    alle door Social Hotspot geleverde apparaten, waaronder routers, switches, 

access point’s en software, noodzakelijk voor de totstandkoming van een 
draadloos netwerk. 

Dienst(en):    alle door Social Hotspot geleverde diensten, waaronder het leveren van WiFi-
connectiviteit en de Social Hotspot WiFi Marketing-dienst; 

Gebruiker:    de natuurlijk persoon die gebruik maakt van het Social Hotspot draadloze net-
werk; 

Gegevens:    de persoonsgegevens van gebruikers die door Social Hotspot aan de klant ter 
beschikking worden gesteld; 

Helpdesk:    tijdens kantooruren telefonisch en per e-mail bereikbare werknemers van Social 
Hotspot ter ondersteuning van de diensten en/of producten. 

Klant:     degene met wie Social Hotspot een overeenkomst met betrekking tot Social 
Hotspot te leveren diensten en/of producten is aangegaan. 

Login Page:    de internetpagina waarop een persoon zich door middel van een social media-
profiel identificeert dan wel door middel van invoering van het persoonlijke 
email-adres van die persoon, om toegang te verkrijgen tot het draadloze net-
werk. 

Netwerk:    het door Social Hotspot of derden aangeboden (draadloze) netwerk dat door de 
apparatuur wordt gerealiseerd. 



Netwerknaam:    de naam van het draadloze internetnetwerk dat door de apparatuur wordt uitge-
zonden. 

Social Hotspot:   de vennootschap onder firma Social Hotspot, gevestigd te (1216GK) Hilversum 
aan de Zeverijnstraat 6. 

2. Gebruik van Social Hotspot Wifi-netwerk/hotspot/verbinding 

1. Aan het gebruik van de WiFi-netwerken van Social Hotspot zijn geen kosten verbonden. 
2. De WiFi-netwerken van Social Hotspot zijn bedoeld voor bezoekers die op het Internet informatie wil-

len opzoeken, websites willen bezoeken, e-mails willen ophalen, lezen of verzenden, of social media 
wil volgen. 

3. Het gebruik van het Wifi-netwerk van Social Hotspot buiten de locatie waar het Wifi-netwerk van Soci-
al Hotspot wordt aangeboden is niet toegestaan. 

4. De gebruiker kan geen rechten ontlenen aan en Social Hotspot kan geen garanties geven over het be-
reik en de kwaliteit van de verbinding, de snelheid en beschikbaarheid van het netwerk en of daad-
werkelijk een verbinding tussen de apparatuur van de gebruiker en het WiFi netwerk tot  stand kan 
worden gebracht. Social Hotspot biedt geen ondersteuning bij opzetten van een verbinding op appara-
ten van derden. 

5. De Gebruiker zal er zorg voor dragen dat geen hinder en geen schade aan andere gebruikers van de 
Social Hotspot, het internet en het netwerk wordt veroorzaakt.  

6. Het is de Gebruiker niet toegestaan om via het netwerk: 
i. Een apparaat te koppelen dat reageert als een server, of services aanbiedt op het Internet; 
ii. Peer-to-peer verbindingen en streaming dataverkeer tot stand te brengen; 
iii. Spam te verzenden, zoals grote hoeveelheden e-mail berichten te verzenden of te posten op 

nieuwsgroepen; 
iv. Virussen, Trojan horses, key-loggers of soortgelijke mal-ware te verspreiden; 
v. Massa e-mail of spam te verzenden, waaronder inbegrepen het verzenden van grote ho-

eveelheden ongevraagde e-mail berichten naar één e-mail adres of servers met een specifiek 
IP-adres; 

vi. Materiaal van (kinder)pornografische aard, discriminerende en/of racistische uitingen te ver-
spreiden;  

vii. Personen te stalken of op andere wijze ongewenst te benaderen; 
viii. Zonder toestemming toegang te verwerven tot andere computers, telefoons of computersys-

temen; 
ix. Inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten van derden; 
x. Een Wifi-netwerk van Social Hotspot geheel of gedeeltelijk aan derden ter beschikking te 

stellen, of op enigerlei wijze te (laten) gebruiken voor het commercieel aanbieden van de di-
ensten (van Social Hotspot) aan derden. 

7. Social Hotspot registreert surfgedrag en blokkeert websites indien deze naar haar mening in strijd zijn  
met de goede zeden en/of de openbare orde. 

8. Social Hotspot houdt zich te allen tijde het recht voor om de verbinding te verbreken. 



3. Garantie & aansprakelijkheid 

1. Het gebruik van een WiFi-netwerk Social Hotspot is voor eigen risico van de Gebruiker. 
2. Het dataverkeer via het netwerk geschiedt onversleuteld en kan dus door derden (ongemerkt) worden 

geregistreerd of anderszins waargenomen of opgeslagen.  
3. Social Hotspot aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onbevoegde kennisname door derden van het 

dataverkeer.  
4. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de bescherming van zijn apparatuur en de daarop aanwe-

zige software en bestanden. 
5. Social Hotspot is niet aansprakelijk voor eventueel uitval van het internet of netwerk en/of verlies van 

data of derving van inkomsten door technische of andere storingen. 
6. Social Hotspot is niet aansprakelijkheid voor (in)directe schade als gevolg van het gebruik van 

een WiFi-netwerk van Social Hotspot. 
7. Social Hotspot is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor diensten van derden 

waar de Gebruiker zich middels een Wifi-netwerk van Social Hotspot toegang tot verschaft. 
8. De Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die Social Hotspot lijdt als gevolg van een handelen 

of nalaten in strijd met deze bepalingen en zal Social Hotspot vrijwaren voor aanspraken van derden 
jegens Social Hotspot als gevolg hiervan. 

4. Privacy 

1. Bij het gebruik van de Wifi-verbinding van Social Hotspot worden persoonsgegevens in de zin van de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerkt. In de Privacy Policy (link) kun je meer lezen 
over de verwerking van persoonsgegevens door Social Hotspot. . 

5. Buitengebruikstelling 

1. Indien de Gebruiker deze Algemene Voorwaarden niet naleeft, is Social Hotspot gerechtigd de Ge-
bruiker zonder voorafgaande ingebrekestelling uit te sluiten dan wel af te sluiten van het netwerk. 

2. Social Hotspot heeft het recht het draadloos netwerk op ieder moment te deactiveren voor 
onderhoud.  


