Bruikleenvoorwaarden Modem
1.1. Voor bepaalde Diensten van Telenet heeft de Klant een modem nodig. Telenet
geeft de modem in bruikleen aan de Gebruiker, die aanvaardt. De bruikleen eindigt op
het ogenblik dat de contractuele relatie met Telenet m.b.t. deze Diensten eindigt.
1.2. Telenet blijft op elk ogenblik eigenaar van de modem. Bij beëindiging van de
contractuele relatie m.b.t. de Diensten, om welke reden ook, zal de Gebruiker de
modem conform de op het moment van beëindiging gegeven instructies terugbezorgen
aan Telenet.
1.3. De Gebruiker erkent dat de modem in goede staat werd geleverd. De Gebruiker
zal ervoor zorgen dat de modem wordt geïnstalleerd in een ruimte die geschikt is voor
een veilige installatie, onderhoud, werking en verwijdering van de modem. De
Gebruiker garandeert dat de vereiste elektrische aansluitingen aanwezig zijn op de
installatieplaats.
1.4. De Gebruiker of een aangestelde van Telenet zal de modem installeren conform
de gebruiksaanwijzing van de modem.
1.5. De Gebruiker zal de modem gebruiken als een goede huisvader en in
overeenstemming met de bepalingen van de gebruiksaanwijzing en alle andere
richtlijnen of aanbevelingen van Telenet. Hij zal deze niet wijzigen of er enige
aanpassingen aan (laten) aanbrengen.
De Gebruiker zal de modem in zijn exclusief bezit en onder zijn exclusieve controle
houden op de installatieplaats. De Gebruiker zal het Toestel niet verkopen, verhuren,
overdragen, in pand geven of op enige andere wijze overdragen of ter beschikking
stellen van derden en zal de modem vrij houden van enig beslag of enige andere last.
Hij zal de modem uitsluitend gebruiken voor privégebruik.
De Gebruiker is volledig aansprakelijk voor verlies of diefstal van de modem.
1.6.De Gebruiker zal de modem in goede staat bewaren en zal Telenet onmiddellijk
inlichten omtrent enig verlies of enige schade aan de modem en zal ernstige en
voortdurende storingen zo snel als mogelijk melden. De Gebruiker zal Telenet de aard
van de geconstateerde problemen meedelen. Telenet heeft het recht om de door haar
vastgestelde schade aan de modem te verhalen op de Gebruiker.
De Gebruiker zal Telenet vrijwaren tegen alle aanspraken welke een gevolg zijn van
een oneigenlijk, onrechtmatig of frauduleus gebruik van de modem.
1.7. Telenet behoudt zich het recht voor de modem te gebruiken voor andere Diensten
geleverd door Telenet of derden.
1.8. De Klant en de gezinsleden hebben het recht mededeling te bekomen van hun
persoonsgegevens die door Telenet worden verwerkt. Indien deze onjuist, onvolledig
of niet relevant meer zijn, kunnen zij de verbetering of de verwijdering ervan vragen.
Indien zij van dit recht gebruik wensen te maken, kunnen zij een schriftelijke
aanvraag daartoe indienen, gedateerd, ondertekend en vergezeld van een kopie van
hun identiteitskaart aan Telenet Klantendienst, Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen.
1.9. De overeenkomst van bruiklening is onderworpen aan Belgisch recht.

