
Fair use beleid
Het fair use beleid is van toepassing op de
diensten die worden aangeboden door Peppix
Benelux, ingeschreven in de Kamer van
Koophandel onder nummer 58895310.

Wat is fair use?
Wij vinden het belangrijk dat de opdrachtgever
onze diensten kan blijven gebruiken, ook op het
moment dat dit volgens de voorwaarden niet is
toegestaan. Daarom bieden wij een fair use
beleid aan. Met dit beleid mag de opdrachtgever
de limieten van de diensten tijdelijk
overschrijden zonder dat het systeem hier actie
tegen neemt. Hierdoor zal de opdrachtgever op
korte termijn geen hinder ondervinden van de
gestelde limieten.

Bij welke diensten geldt dit?
Hieronder zijn de verschillende regels
omschreven waarop het fair use beleid van
toepassing is.

● Bandwidth en opslagruimte bij webhosting
pakketten, met een maximum van 25% op de
ingestelde limiet;

● Opslagruimte bij e-mailaccounts, met een
maximum van 25% op de ingestelde limiet;

● Opslagruimte en bandwidth binnen Amazon
Web Services, waaronder de diensten S3,
Cloudfront en EC2, Digital Ocean, Microsoft
Azure, iXL Hosting, Transip, WebRuimteHosting
en TotaalDomein, met een maximum van 25%
op de ingestelde limiet;

(*) Wij houden het recht om overschrijdend gebruik in
rekening te brengen, zodra de limieten voor langer dan 10
dagen worden overschreden in een kalenderjaar, of
wanneer het maximum van het ingestelde limiet wordt
overschreden. Bij een bedrag hoger dan € 10.00 euro excl.
BTW wordt de opdrachtgever hierover geïnformeerd.

Wanneer een harde limiet?
Diensten die niet in aanmerking komen, hebben
een zogeheten "hard limit". Overschrijding van
de "resources", zoals opslagruimte en
bandwidth, worden hierbinnen gelimiteerd tot
een maximum.

Wij raden de opdrachtgever aan om de
statistieken regelmatig te controleren. Dat kan
via ons klantenpaneel, via DirectAdmin en via
cPanel. Diensten waar de opdrachtgever geen
toegang tot heeft, zoals de AWS S3 buckets,
worden via een aparte SLA gemonitord.

Bij overschrijding van deze diensten wordt de
opdrachtgever op de hoogte gesteld. Voor deze
diensten kunnen aanvullende voorwaarden van
toepassing zijn. Deze voorwaarden vindt de
opdrachtgever terug in ons klantenpaneel.

Het gebruik van de diensten
Het is voor de opdrachtgever verboden om met
de diensten de wet- of regelgeving te schenden
of om inbreuk te maken op de rechten van
anderen.

Bij schadelijke materialen, of materialen die bij
de wet niet zijn toegestaan, kunnen wij in actie
komen door de materialen te verwijderen.
Voorbeelden van niet toegestane materialen zijn
sensuele, agressieve en haatdragende content,
(spam)bots en malware.

Indien naar ons oordeel schade of een ander
gevaar ontstaat voor het functioneren van de
computersystemen of het netwerk van Peppix of
derden en/of van de dienstverlening via internet,
in het bijzonder door overmatig verzenden van
e-mail of andere gegevens, denial-of-diensten
aanvallen, slecht beveiligde systemen of
activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare
software, is Peppix gerechtigd alle maatregelen
te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit
gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
Peppix mag de kosten die redelijkerwijs
noodzakelijk gepaard gaan met deze
maatregelen verhalen op de opdrachtgever,
indien de opdrachtgever een verwijt kan worden
gemaakt.

Disclaimer
Wij kunnen dit beleid herzien als daar aanleiding
toe is. Bij grote wijzigingen zullen wij de
opdrachtgever hierover op de hoogte brengen.

Als de opdrachtgever een vraag over ons fair use
beleid heeft, dan kan de opdrachtgever contact
opnemen via helpdesk@peppix.nl. De
opdrachtgever kan ook schrijven naar:

Peppix Benelux
Koperslagerstraat 93
8043 EM Zwolle
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