Normale forretningsbetingelser for webhosting hos GBCnet.
Nedenstående normale forretningsbetingelser er pr. 1. januar 2008 gældende for al Webhosting hos GBCnet.

Indhold
Det påligger kunden selv at tilse, at materiale, som indlægges på vores servere, overholder gældende dansk lov om ophavsret
og derved ikke krænker tredjemands rettigheder.
Hjemmesider må ikke indeholde nogen form for ulovligt materiale.
Det påhviler ligeledes altid kunden selv at holde øje med evt. ændringer i disse forretningsbetingelser.
Evt. indsigelser mod ændringer skal finde sted senest 30 dage efter ændringer.
Det er ikke tilladt at hoste erotisk/pornografisk materiale på vores servere..
Overtrædelse af regler i disse forretningsbetingelser, kan medføre lukning af webhotel, uden yderligere varsel fra
systemadministratoren.
Erstatning
Vi bærer ikke erstatningsansvar for tab af data fra hjemmesider på vores servere.
Vi erstatter derfor under ingen omstændigheder indirekte tab, herunder drifts- eller omsætningstab, tabt arbejdsfortjeneste
eller tab ved manglende kapacitetsudnyttelse, data tab eller regenerering heraf.
Force majeure
Parterne er i ingen relationer ansvarlige, hvis overholdelse eller opfyldelse af nærværende aftale ikke er mulig på grund af
force majeure.
Ved force majeure forstås i overensstemmelse med dansk retspraksis og -teori sådanne forhold som strejke, lockout, oprør,
krigshandlinger, sygdomsepidemier, naturkatastrofer og ildebrand, som ligger udenfor parternes kontrol, og som parterne ikke
ved aftalens underskrift burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet ved backup.
Den enkelte kunde bærer selv ansvar for at have sikkerhedskopi af materialet på kundens webhotel eller server.
Post
Vi behandler den enkelte kundes elektroniske post til og fra dennes postkasse fuldt fortroligt.
Kun enkelte medarbejdere i systemadministrationen har adgang til kundens postkasse. Vores systemadministratorer er
underlagt tavshedspligt.
Vi videregiver ingen informationer vedrørende kunders elektroniske post til tredjemand.
Undtagelse herfra kan kun ske i forbindelse med en dommerkendelse.
Trafik
Ved unormalt høj trafik bliver kunden kontaktet, før vi foretager nogen handling.
Vi kan tilbyde en afregning af den høje trafik, samt opkræve et gebyr for fremtidig trafik. Ingen sider bliver lukket på grund af
voldsom overdrevet trafik, før evt. løsning er forsøgt handlet på plads. Vi har ret til at afbryde samarbejdet såfremt det
skønnes forhandlinger ingen vegne fører.
Betalingsbetingelser
Webhoteller faktureres forud halvårligt.
Ved overskridelse af betalingsfristen har vi krav på forrentning af det skyldige beløb med 1,5% pr. påbegyndt måned, ligesom
vi kan beregne os et gebyr for betalingskrav og kræve dækning for alle omkostninger, som er påløbet i forbindelse med
opkrævningen.
Fakturaer
Al fakturering af service og ydelser, sendes fra GBCnet pr. post. Det er derfor kundens pligt at holde GBCnet informeret om
evt. flytning. Manglende oplysninger er et brud på aftalen og vil/kan resultere i at kundens konto lukkes indtil oplysningerne er
bragt i orden.

Opsigelse af abonnement/aftale
Fra Kunden.
Kunden er selv ansvarlig for betaling af en service leveret i forbindelse med indgået aftale, fra denne er etableret, til denne er
gyldigt opsagt.
Et abonnement kan til enhver tid opsiges skriftligt med 30 dages varsel til udløbet af en abonnementsperiode.
Opsigelsen skal være skriftlig og påført gyldig underskrift fra kundens side..
Kunden modtager en bekræftelse af opsigelsen pr. e-mail, indenfor 48 timer efter modtagelse. Der vil ikke ske refundering af
forudbetalt abonnement, såfremt kunden ønsker at opsige abonnementet inden abonnementsperiodens udløb.
Fra Udbyder.
Hvis abonnementet ikke er blevet rettidigt opsagt jf. ovenstående, vil abonnementet automatisk blive fornyet. Ved opsigelse
inden en periode udløber, refunderes forudbetalt abonnement ikke.

Overdragelse
Abonnementer kan ikke overdrages til andre personer eller virksomheder uden vores skriftlige accept, og betaling af gebyr.
Værneting
Alle tvister vedrørende forståelsen og opfyldelsen af nærværende aftale løses efter dansk ret.
Opstår der uoverensstemmelse mellem parterne vedrørende samarbejdsaftalen, dog undtaget rene inkassosager, skal enhver
sådan tvist afgøres ved voldgift. Ved voldgift udnævner hver part en branchekyndig voldgiftsmand, og de to voldgiftsmænd
skal, inden sagens behandling påbegyndes, udnævne en opmand, der skal være jurist.
Kan de ikke enes om valg af opmand, udnævnes han af Præsidenten for Sø og Handelsretten.
Såfremt en part ikke har valgt voldgiftsmand inden otte dage efter at have fået meddelelse om, hvem den anden part har
udnævnt som sin voldgiftsmand, kan sidstnævnte part forlange, at den anden voldgiftsmand udnævnes af Præsidenten for Sø
og Handelsretten.
Voldgiftsrettens kendelse er endelig og kan ikke bringes for domstolene. Voldgiftsretten træffer selv bestemmelse om
procedure for sagens behandling og tager i sin kendelse stilling til, hvem der skal betale sagens omkostninger.
I øvrigt henvise til lov 1972-05-24 nr. 181 om voldgift.
Prisændringer
Vi forbeholder os retten til, at ændre de til enhver tid gældende forretningsbetingelser, priser, abonnementsvilkår med mere
uden varsel.
Ændringer af en sådan karakter vil blive offentliggjort på vores website, hvorfor det er kundens pligt jævnligt at tjekke vores
website.
Ændringer i priser og abonnementsvilkår vil være gældende for alle kunder, fra dennes næstkommende abonnementsperiode.

