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Disclaimer
De op deze site getoonde informatie wordt door Enexis
Netbeheer met zorg samengesteld, maar doch voor de juistheid en volledigheid daarvan
kan niet worden ingestaan.
Er wordt geen enkele garantie of
verklaring gegeven, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, inzake de
redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke
op de site wordt gepubliceerd of
waartoe via de site toegang toe
wordt geboden. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade
ten gevolge van toegang tot en
gebruik van de site, wordt door
Enexis Netbeheer uitdrukkelijk
afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en
ononderbroken functioneren van
de sites.
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Portalgebruik
Gebruik

Uw aanvraag

De gebruiker is zelf aansprakelijk voor de
gevolgen van elk (on)bevoegd gebruik van
de aan hem verstrekte toegangsgegevens
door derden.

Om een aanvraag te doen via deze website,
moet u minstens 18 jaar oud zijn.

Het is gebruikers niet toegestaan informatie te
plaatsen, dan wel een activiteit uit te voeren die:
virussen bevat of anderszins de software
en/of hardware van Enexis Netbeheer kan
beschadigen van;
onwettig is, zoals het doen van een aanvraag voor een persoon dan wel bedrijf, waar
voor geen uitdrukkelijke toestemming is gegeven door betreffend persoon of bedrijf. Dit
is onrechtmatig en doet inbreuk op iemands
privacy- en/of eigendomsrecht;

Enexis Netbeheer gaat er altijd van uit dat de
door u verstrekte gegevens bij uw aanvraag
juist zijn. Het doorgeven van onjuiste informatie kan leiden tot een onjuiste weergave of
tot een onjuiste afhandeling van uw aanvraag.
Het doorgeven van de juiste gegevens is
de verantwoordelijkheid van de aanvrager.
Enexis Netbeheer is niet aansprakelijk voor
ongunstige gevolgen van het doorgeven van
foutieve informatie bij uw aanvraag.
Wanneer u uw aanvraag definitief doorstuurt,
gaat u akkoord met de algemene (en eventueel betalings-) voorwaarden van Enexis
Netbeheer, zoals die –onder andere- op de
website enexisnetbeheer.nl zijn te vinden.

een onredelijk of buitengewoon groot
beslag legt op enige infrastructuur van de site
Enexis Netbeheer.
Daarnaast is het gebruikers niet toegestaan de
software en/of overige door Enexis Netbeheer
aangeboden voorzieningen te gebruiken om
onbevoegd toegang te zoeken dan wel te verkrijgen tot netwerken of computersystemen
van Enexis Netbeheer, verkregen informatie
onrechtmatig te gebruiken, gegevensbestanden en/of programmatuur te beschadigen of
onrechtmatig te gebruiken. Enexis Netbeheer
garandeert niet dat deze website foutloos of
ononderbroken zal functioneren.
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Extra
Intellectuele
eigendomsrechten
Alle rechten (waaronder auteursrechten,
merkrechten en enig ander intellectueel
eigendomsrecht) op de op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten,
logo’s, illustraties en foto’s) zijn ons eigendom

Toepasselijk recht
Op het gebruik en de informatie van onze
website is Nederlands recht van toepassing.
De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen
die in verband met deze website kunnen
ontstaan.

of zijn met toestemming van de betreffende
eigenaar opgenomen. Het is niet toegestaan
het materiaal op deze website te kopiëren, te
verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding
beschikbaar te stellen aan derden, zonder
onze uitdrukkelijke toestemming.

On-line communicatie
Wij garanderen niet dat naar ons gestuurde
e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en kunnen
dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden
voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om de
informatie (waaronder teksten, foto’s, illustraties en verwijzingen naar andere sites) op
deze website op ieder moment te wijzigen
zonder dat vooraf aan te kondigen. Wij raden
u aan deze informatie regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de
hoogte blijft.
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