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WiFi reglement Villa Boerebont 

Met het gratis wifi van Villa Boerebont kun je draadloos internetten en e-mailen. Om het internetten en mailen zo 
probleemloos mogelijk te houden voor jezelf en andere bezoekers gelden een aantal regels. Door gebruik te 
maken van de gratis wifi-verbinding van Villa Boerebont, ga je automatisch akkoord met de regels en de 
voorwaarden zoals hierna gesteld. 

Wifi 
Villa Boerebont stelt gratis WiFi voor haar bewoners beschikbaar, voor persoonlijk en niet- commercieel gebruik. 
Je deelt de bandbreedte van het WiFi-netwerk met andere gebruikers op de lokatie. De snelheid van het 
netwerk is o.a. afhankelijk van: 

• het aantal gebruikers/apparaten per 
gebruiker                  

• de locatie van het apparaat 
• de software en hardware op het 

apparaat 
 

Veiligheid 
Een WiFi netwerk is een onbeveiligd netwerk. Wij adviseren op je laptop /PC een antivirusprogramma en 
firewall te gebruiken, naast de overige beveiligingssoftware. 

Ondersteuning 
Deze dienst wordt gratis aangeboden. Medewerkers van Villa Boerebont bieden geen ondersteuning bij het 
maken van een verbinding. 

Gedragsregels 
Je gebruikt de wifi-verbinding slechts voor de doeleinden waarvoor deze is bedoeld (internet en e-mail). 
Je mag daarbij: 

• geen illegale bestanden downloaden/uploaden/streamen of andere illegale 
handelingen verrichten op het internet(P2P netwerken, Popcorn time). 

• Rekening houden met de beschikbare bandbreedte en dus niet: downloaden/ 
uploaden/streamen van grote bestanden zoals films, games of software. 

• Niet inbreken in computersystemen of verspreiden van virussen. 
• Alleen uploaden van beeld, tekst of geluid waarvan u zeker bent dat het legaal  is en dat u 

geen rechten overtreedt. 
 
Het is in geen geval toegestaan eigen hardware in het netwerk te plaatsen (router, switch, kabel, 
versterker e.d.). 
 
Rechten en verantwoordelijkheid 

• Villa Boerebont heeft het recht het draadloos netwerk op ieder moment te deactiveren, om 
onderhoud te verrichten en/of om gelijktijdig gebruik te verdelen. 

• Villa Boerebont garandeert geen ononderbroken toegang, kwaliteit of snelheid van de 
verbinding. Ze is niet aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van een slechte of verbroken 
verbinding. Villa Boerebont neemt ook geen verantwoordelijkheid voor de veiligheid van 
apparatuur of configuraties. Zo is ze niet verantwoordelijk voor enig verlies van informatie of 
schade als gevolg van het gebruik van het WiFi-netwerk. 

• Onder bepaalde omstandigheden kunnen anderen digitaal meekijken wanneer je 
informatie raadpleegt of verzend via draadloos internet. Je dient desgewenst zelf 
maatregelen te nemen om inkijk door derden te voorkomen. 

 
Privacy 
Gegevens die wij mogelijk te weten komen door je gebruik van wifi, worden door ons niet verwerkt, gebruikt of 
aan derden verstrekt. 

Sancties 
Het niet naleven van de gebruiksregels kan leiden tot volgende sancties: Tijdelijke of 

definitieve uitsluiting van het gebruik van WIFI en/of internetpc’s. Inbeslagname 
ongeoorloofde hardware. 

 


