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Algemene voorwaarden 
 
Definities 

• PADACO Connectivity B.V., gevestigd te Aalsmeer, gemeente Aalsmeer, ingeschreven in het 

Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64304833. 

• Apparatuur: alle door PADACO Connectivity B.V. verhuurde voorwerpen met toebehoren en 

accessoires. 

• Overeenkomst: een overeenkomst tussen PADACO Connectivity B.V. en wederpartij tot 

verhuur van apparatuur. 

• Schriftelijk: onder schriftelijk wordt mede verstaan per e‐mail. 

• Wederpartij: diegene die als opdrachtgever, huurder of in welke andere hoedanigheid dan 

ook handelt met PADACO Connectivity B.V. 

 

1. Toepasselijkheid 

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, orders en 

overeenkomsten waarbij PADACO Connectivity B.V. als partij optreedt, voor zover deze 

betrekking hebben op verhuur van apparatuur in de ruimste zin van het woord. 

1.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts verbindend voor zover schriftelijk 

tussen partijen overeengekomen en uitsluitend in die overeenkomst genoemde specifieke 

gevallen. 

1.3. Toepasselijkheid van eventueel door de wederpartij gebruikte algemene voorwaarden 

wordt hierbij uitdrukkelijk door PADACO Connectivity B.V. van de hand gewezen en binden 

PADACO Connectivity B.V. niet. 

1.4. Indien een van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig is, wordt geacht een 

zodanige als geldig aan te merken bepaling daarvoor in de plaats te zijn opgenomen, als 

zoveel mogelijk op de nietige bepaling aansluitend. Hetzelfde geldt voor bepalingen waarop 

PADACO Connectivity B.V. om andere redenen geen beroep kan doen. 

1.5. PADACO Connectivity B.V. is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De 

gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de opdrachtgever niet 

binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden of kenbaar 

geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt. 

 

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst 

2.1. Alle aanbiedingen door PADACO Connectivity B.V. gedaan zijn dertig (30) dagen geldig en 

geheel vrijblijvend. PADACO Connectivity B.V. behoudt zich het recht voor een door haar 

gedaan aanbod binnen zeven (7) dagen na aanvaarding daarvan te herroepen. 

2.2. Overeenkomsten, ook door tussenpersonen namens PADACO Connectivity B.V. gesloten, 

komen eerst tot stand wanneer zij schriftelijk door PADACO Connectivity B.V. aan de 

wederpartij zijn bevestigd. 
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2.3. Later gemaakte afspraken of wijzigingen binden PADACO Connectivity B.V. eerst nadat deze 

schriftelijk door PADACO Connectivity B.V. aan de wederpartij zijn bevestigd. 

2.4. Indien een wederpartij een overeenkomst wenst te annuleren (voordat de werkzaamheden 

van PADACO Connectivity B.V. zijn aangevangen), dan heeft PADACO Connectivity B.V. naar 

vrije keuze het recht de wederpartij tot nakoming te verplichten dan wel de overeenkomst 

te annuleren. Annulering geeft PADACO Connectivity B.V. aanspraak op een 

schadevergoeding groot 100% van de totale waarde van de overeenkomst. 

 

3. Huur en verhuur 

3.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de duur van de huur een week of een 

veelvoud daarvan. Onder een week wordt verstaan: een periode van zeven opeenvolgende 

dagen. 

3.2. De huurperiode vangt aan op de dag zoals overeengekomen in de huurovereenkomst. De 

huurperiode eindigt op de dag zoals overeengekomen in de huurovereenkomst, tenzij 

partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen en tenzij de apparatuur door PADACO 

Connectivity B.V. op een later tijdstip wordt retour ontvangen. 

3.3. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, vindt vervoer van het verhuurde 

plaats voor rekening en risico van wederpartij. 

3.4. Indien wederpartij zelf de apparatuur ophaalt, geldt een legitimatieplicht door middel van 

een geldig legitimatiebewijs. Van het legitimatiebewijs zal een kopie worden gemaakt en 

worden bewaard in de administratie van PADACO Connectivity B.V. 

3.5. Levering vindt plaats zodra de apparatuur het magazijn van PADACO Connectivity B.V. heeft 

verlaten. 

3.6. Indien conform de overeenkomst PADACO Connectivity B.V. voor transport zorg draagt, is 

een door PADACO Connectivity B.V. opgegeven tijdstip van levering vrijblijvend. 

Overschrijding van de leveringstijd geeft huurder geen recht op schadevergoeding, 

opschorting of ontbinding van de overeenkomst. 

3.7. Indien de apparatuur niet op de laatste dag van de overeengekomen huurperiode bij 

PADACO Connectivity B.V. is binnengekomen, wordt de huurperiode automatisch conform 

afgesproken voorwaarden in de offerte, totdat de apparatuur is terugontvangen. In dit 

geval is de wederpartij telkens de overeengekomen huurprijs per week verschuldigd. 

3.8. Bij beëindiging van de overeenkomst dient wederpartij de apparatuur direct voor eigen 

rekening en risico aan PADACO Connectivity B.V. te retourneren. De retournering van de 

apparatuur inclusief de toebehoren en de aanwijzingen voor gebruik, dient in de originele 

verpakking te geschieden of, bij ontbreken daarvan, in een breuk beveiligde vakkundig 

uitgevoerde verpakking. 

3.9. Wanneer is overeengekomen dat PADACO Connectivity B.V. de apparatuur bij wederpartij 

ophaalt, dient wederpartij de apparatuur zo dicht mogelijk bij de uitgang van het pand te 

plaatsen vanwaar de apparatuur opgehaald zal worden. 

3.10. Indien de aflevering van de apparatuur wordt uitgesteld ten gevolge van een handeling of 

verzuim van wederpartij zullen de huurprijzen verschuldigd zijn door wederpartij met 

ingang van de datum, waarop de apparatuur zou zijn afgeleverd. 
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3.11. In geval van beslaglegging op het gehuurde, (aanvraag van) surseance van betaling of 

(aanvraag van het) faillissement dient wederpartij onverwijld aan PADACO Connectivity B.V. 

een kopie van het proces verbaal van het beslag met eventuele bijlagen dan wel van het 

verzoekschrift tot verlening van surseance of faillietverklaring of van het vonnis waarbij de 

surseance van betaling of het faillissement is uitgesproken te zenden. 

3.12. Indien door een derde enig recht op het gehuurde gepretendeerd wordt, stelt wederpartij 

PADACO Connectivity B.V. hiervan onverwijld schriftelijk op de hoogte. 

3.13. Wederpartij verplicht zich de apparatuur inclusief toebehoren onder zijn beheer en binnen 

zijn bedrijfsruimte te houden. Slechts met toestemming van PADACO Connectivity B.V. is 

het toegestaan de apparatuur op een andere plaats te gebruiken of te doen gebruiken. 

3.14. Wederpartij is niet gerechtigd veranderingen of reparaties aan de apparatuur uit te voeren, 

of te trachten deze uit te voeren , zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

PADACO Connectivity B.V. 

3.15. Wederpartij dient de apparatuur op zorgvuldige wijze en overeenkomstig de 

bedieningsvoorschriften te gebruiken. 

3.16. Wederpartij zal zonder schriftelijke toestemming van PADACO Connectivity B.V. de 

apparatuur niet op welke wijze dan ook aan derden in gebruik geven. 

3.17. Wederpartij verklaart de apparatuur nimmer in strijd met de Wet of Verdrag te zullen 

gebruiken. In het bijzonder verklaart de wederpartij de apparatuur niet te zullen gebruiken 

voor het verwerken, bewerken, opslaan of verzenden van pornografisch materiaal en/of 

anderszins voor crimineel en/of terroristisch handelen. 

3.18. Behoudens slijtage door normaal gebruik dient wederpartij de apparatuur bij het einde van 

de huur in goede staat aan PADACO Connectivity B.V. te retourneren. Van groot belang is 

dat de identificatienummers die op de apparatuur zijn aangebracht niet worden verwijderd 

of beschadigd. Kosten van reparaties aan gehuurde apparatuur komen behoudens de 

gebruikelijke slijtage, voor rekening van wederpartij. Indien bij retourontvangst apparatuur 

of delen van de apparatuur ontbreken, zullen deze op basis van nieuwprijs aan wederpartij 

in rekening worden gebracht. 

3.19. De apparatuur is niet door PADACO Connectivity B.V. verzekerd. Wederpartij dient zelf voor 

een adequate verzekering zorg te dragen. 

3.20. Indien apparatuur gedurende de huurperiode ten gevolge van een intern technisch 

mankement (niet ontstaan door van buitenaf komende oorzaken) uitvalt, zal PADACO 

Connectivity B.V. binnen redelijke termijn zorg dragen voor reparatie, dan wel vervangende 

apparatuur leveren indien verwacht kan worden dat reparatie niet binnen redelijke termijn 

te realiseren is. Onder “technisch mankement” wordt in elk geval niet verstaan: 

softwarematige problemen, hardware‐software conflicten en conflicten met niet door 

PADACO Connectivity B.V. geleverde randapparatuur. 
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4. Betaling 

4.1. De huurprijs wordt per aangegeven periode berekend, conform afgesproken periodes in 

offerte. 

4.2. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van 

overheidswege worden opgelegd. 

4.3. Bij aanvang van de huur betaalt wederpartij aan PADACO Connectivity B.V. een 

waarborgsom conform hetgeen daaromtrent in de offerte is bepaald. Bij het einde van de 

huur is PADACO Connectivity B.V. gerechtigd om al hetgeen aan haar toekomt, uit welke 

hoofde dan ook, met de waarborgsom te verrekenen. 

4.4. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de gehele huurprijs bij vooruitbetaling 

verschuldigd. 

4.5. Tenzij direct na in ontvangst nemen van het gehuurde wordt afgerekend, hetzij contant 

hetzij per pin betaling, geschiedt betaling door middel van een automatische incasso door 

PADACO Connectivity B.V. van een door wederpartij aan te geven bankrekening. Nadat 

wederpartij aan al haar verplichtingen jegens PADACO Connectivity B.V. heeft voldaan, 

vervalt de machtiging tot incasso automatisch. PADACO Connectivity B.V. is niet verplicht 

van deze machtiging gebruik te maken, met name niet in het geval van onvoldoende saldo. 

4.6. Vanaf het moment waarop de wederpartij in gebreke is met tijdige betaling van een 

geldsom, zal de wederpartij een rente verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke 

handelsrente ex art. 6:119a BW. In dit geval zullen tevens alle kosten die PADACO 

Connectivity B.V. moet maken om tot inning van hetgeen PADACO Connectivity B.V. 

toekomt te geraken, voor rekening van de wederpartij komen, waaronder begrepen de 

volledige kosten van juridische bijstand in en buiten rechte alsmede de kosten die niet door 

de rechter ten laste van de wederpartij worden gebracht. 

4.7. De wederpartij is aan PADACO Connectivity B.V. aan buitengerechtelijke incassokosten 

verschuldigd een bedrag gelijk aan 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van 

€250,- , te vermeerderen met de omzetbelasting. Deze boete heeft nadrukkelijk een 

punitief karakter en dient niet te worden beschouwd als gefixeerde/vervangende 

schadevergoeding. 

4.8. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de 

invordering van de door de wederpartij verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen 

gemaakt, zijn voor rekening van wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden 

bepaald op 15 % van de hoofdsom (onverminderd het recht van PADACO Connectivity B.V. 

om, indien de werkelijke kosten aantoonbaar hoger zijn, de werkelijke kosten aan 

wederpartij in rekening te brengen) 

4.9. Bij meerdere vorderingen van PADACO Connectivity B.V. op wederpartij wordt een betaling 

door wederpartij eerst toegerekend aan de eventueel verschuldigde kosten, dan aan de 

rente en vervolgens aan de oudste vordering, ongeacht welke vordering of welk 

bestanddeel wederpartij aanwijst. 

4.10. Verrekening of opschorting door wederpartij, uit welken hoofde dan ook en hoe ook 

genaamd, is uitgesloten. 
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5. Overmacht 

5.1. PADACO Connectivity B.V. is niet gehouden tot schadevergoeding als gevolg van een 

tekortkoming in de nakoming van enige verplichting dan wel een onrechtmatige daad, 

indien deze niet aan hem kan worden toegerekend. Hiervan is sprake indien de 

tekortkoming niet is te wijten aan haar schuld, noch aan een oorzaak die krachtens de wet, 

rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. De 

overeenkomst kan in dit geval niet worden ontbonden door de wederpartij. 

5.2. Onder niet‐toerekenbare tekortkomingen wordt in ieder geval begrepen: extreme en /of 

ongeschikte weersomstandigheden, oorlog of oorlogsgevaar, besmetting of gevaar voor 

besmetting, ziekte van het personeel, extreme of onverwachte verkeersstagnatie, 

belemmering van de transportroute, storingen in het bedrijf van PADACO Connectivity B.V. 

of in dat van één van de toeleveranciers of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van 

de overeenkomst, storingen van machines gebruikt door PADACO Connectivity B.V. of 

betrokken derden, iedere tekortkoming van toeleveranciers of betrokken derden, 

vertraagde levering van onderdelen, overheidsmaatregelen, alsmede iedere vertraging en 

ondercapaciteit bij PADACO Connectivity B.V. die is ontstaan door de hiervoor bedoelde 

omstandigheden. 

5.3. In geval van niet‐toerekenbare tekortkomingen is PADACO Connectivity B.V. gerechtigd om 

de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel, voor zover de 

overmachtssituatie dit rechtvaardigt, de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de 

wederpartij aanspraak kan maken op vergoeding van haar schade. 

5.4. PADACO Connectivity B.V. is gerechtigd betaling te vorderen van zaken die reeds zijn 

geleverd of diensten die reeds zijn verricht. 

 

6. Opzegging 

6.1. Tussentijdse opzegging van de huurovereenkomst door wederpartij, is uitsluitend mogelijk 

met schriftelijke toestemming van PADACO Connectivity B.V. 

 

7. Opschorting en ontbinding 

7.1. PADACO Connectivity B.V, is, onverminderd hetgeen elders in deze voorwaarden bepaalde, 

bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te 

ontbinden indien: 

7.1.1. Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt; 

7.1.2. na het sluiten van de overeenkomst PADACO Connectivity B.V. ter kennis gekomen 

omstandigheden goede grond geven te vrezen dat wederpartij de verplichtingen niet 

zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts 

gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegestaan voor 

zover de tekortkoming haar rechtvaardigt; 

7.1.3. wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen voor 

de voldoening van haar verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft 

of onvoldoende is. 
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7.2. Voorts is PADACO Connectivity B.V. bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien 

zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de 

overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan 

worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordien welke van dien 

aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag 

worden verwacht. 

7.3. Indien de wederpartij zijn verplichtingen jegens PADACO Connectivity B.V. niet, niet tijdig of 

niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zij in staat van faillissement wordt verklaard, zij 

surséance van betaling of wettelijke schuldsanering aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren 

of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, alsmede bij beslaglegging op zijn 

activa of een deel daarvan, dan wel als zij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat 

alsmede in geval van overlijden, onder curatele stelling of indien zij op andere wijze het 

beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel ervan verliest, heeft PADACO 

Connectivity B.V. het recht, zonder enige ingebrekestelling de verdere uitvoering van de 

overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 

7.4. In het geval de wederpartij de overeenkomst wenst te ontbinden, zal zij te allen tijde eerst 

PADACO Connectivity B.V. schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn 

gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, 

welke tekortkomingen wederpartij nauwkeurig dient te omschrijven. 

7.5. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van PADACO Connectivity 

B.V. op wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien PADACO Connectivity B.V. de nakoming 

van de verplichtingen opschort, behoudt zij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 

7.6. Ingeval van ontbinding is PADACO Connectivity B.V. bevoegd, onverminderd haar overige 

uit overeenkomst voortvloeiende rechten, het verhuurde op kosten van wederpartij direct 

in haar bezit te nemen. Wederpartij verleent daarbij te allen tijde haar volledige 

medewerking. 

7.7. PADACO Connectivity B.V. behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 

 

8. Aansprakelijkheid 

8.1. Onverminderd haar gehoudenheid uit de Wet, zijn PADACO Connectivity B.V. en haar 

medewerkers nimmer aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect, die het gevolg 

is van het gebruik, niet‐werken dan wel ongeschiktheid van door PADACO Connectivity B.V. 

geleverde zaken of verrichte diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld. 

8.2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid van dit artikel is de aansprakelijkheid van 

PADACO Connectivity B.V. voor schade altijd beperkt tot het bedrag gelijk aan de netto 

factuurwaarde van de betrokken zaken of geleverde diensten. 

 

  



 

Pagina 7 van 10 
 

9. Reclames 

9.1. De wederpartij is verplicht het gehuurde direct te controleren op direct constateerbare 

gebreken. 

9.2. Indien een door PADACO Connectivity B.V. geleverde zaak enig gebrek vertoont, dient 

wederpartij terstond nadat dit gebrek is ontdekt of redelijkerwijs had moeten worden 

ontdekt, daarvan schriftelijk mededeling te doen aan PADACO Connectivity B.V. op straffe 

van verval van alle eventuele aanspraken van wederpartij. 

9.3. PADACO Connectivity B.V. is in geval van geconstateerde gebreken steeds gerechtigd 

vervangende apparatuur te leveren, dan wel, naar keuze van PADACO Connectivity B.V., het 

verschil in waarde tussen een deugdelijke en de feitelijk geleverde prestatie te vergoeden, 

met uitsluiting van elk ander recht op schadevergoeding. De nakoming van de 

overeenkomst geldt dan als volledig deugdelijk. De overeenkomst kan in dit geval niet 

worden ontbonden door de wederpartij. 

9.4. Reclames over geven de wederpartij nimmer het recht betaling op te schorten. 

 

10. Inschakeling derden 

10.1. PADACO Connectivity B.V. is gerechtigd bij de uitvoering van de werkzaamheden derden in 

te schakelen. De keuze van de door PADACO Connectivity B.V. in te schakelen derden zal, 

waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de wederpartij en 

met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. PADACO Connectivity B.V. is niet 

aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van 

PADACO Connectivity B.V. 

10.2. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht 

van de wederpartij willen beperken, gaat PADACO Connectivity B.V.  ervan uit en bevestigt 

zij zo nodig bij deze dat alle hem gegeven opdrachten van de wederpartij de bevoegdheid 

inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de wederpartij te 

aanvaarden. 

 

11. Vrijwaring 

11.1. Indien PADACO Connectivity B.V. ter zake van enige schade of gedeelte van het 

schadebedrag waarvoor zij krachtens de overeenkomst c.q. deze voorwaarden niet 

aansprakelijk zou zijn indien die schade door de wederpartij werd geleden, door een derde 

aansprakelijk wordt gesteld, zal de wederpartij PADACO Connectivity B.V. ter zake volledig 

vrijwaren en PADACO Connectivity B.V. alles vergoeden wat PADACO Connectivity B.V. aan 

deze derde dient te voldoen. De wederpartij is tevens verplicht PADACO Connectivity B.V. 

te vrijwaren voor schade van en/of door boetes, vorderingen, dwangsommen en andere 

maatregelen van overheidswege. Deze vrijwaringsverplichtingen van wederpartij gelden 

tevens voor de werknemers en andere betrokkenen bij PADACO Connectivity B.V. 
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12. Zekerheidstelling 

12.1. De wederpartij is verplicht om op eerste aanvraag zijdens PADACO Connectivity B.V. 

zekerheid te verstrekken voor de volledige nakoming van de overeenkomst, bij gebreke 

waarvan al de vorderingen van PADACO Connectivity B.V.  ineens opeisbaar worden, 

onverminderd de overige rechten van PADACO Connectivity B.V. 

 

13. Data‐abonnementen 

13.1. Indien de wederpartij een data‐abonnement met PADACO Connectivity B.V. aangaat, in die 

zin dat de wederpartij toegang krijgt tot een mobiel (telecommunicatie)netwerk en daarbij 

gebruik kan maken van 3G, 4G, 5G dan wel aanverwante (mobiel) (internet)diensten, zijn 

alle artikelen in deze algemene voorwaarden daarop van overeenkomstige toepassing. In 

aanvulling daarop zijn op deze abonnementen en het daaraan gekoppelde gebruik van data 

de hiernavolgende voorwaarden van toepassing. 

13.2. Het is niet toegestaan misbruik te maken van het data‐abonnement en de daaraan 

gekoppelde toegang tot mobiele data, bijvoorbeeld door handelingen te verrichten, te 

doen of laten verrichten: 

13.2.1. die de aan de provider van die data verschuldigde bedragen beperken; 

13.2.2. waardoor storingen worden veroorzaakt, of ten aanzien daarvan overlast of 

onvoorzien gebruik wordt veroorzaakt; 

13.2.3. waardoor derden worden lastig gevallen of bedreigd dan wel op andere wijze inbreuk 

wordt gemaakt op hun persoonlijke levenssfeer; 

13.2.4. die in strijd zijn met toepasselijke wet‐ en regelgeving, waaronder begrepen nationale 

nummerplannen. 

13.3. Indien het telecommunicatieverkeer hinder ondervindt van het gebruik van mobiele data, is 

de wederpartij verplicht aan de door PADACO Connectivity B.V. dan wel provider gegeven 

voorschriften gevolg te geven en de daaraan verbonden financiële gevolgen te aanvaarden. 

Indien dit naar het oordeel van PADACO Connectivity B.V. dan wel de provider noodzakelijk 

is, kan PADACO Connectivity B.V. dan wel provider het data‐abonnement en de daaraan 

verbonden toegang tot wel (telecommunicatie)netwerk dan ook zo nodig onverwijld 

(tijdelijk) geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen. 

13.4. Indien bij een abonnement is aangegeven dat daarop een Fair Use Policy van toepassing is, 

geldt voor het betreffende data‐abonnement geen vaste limiet aan de te gebruiken 

hoeveelheid telecommunicatieverkeer, maar geldt dat dit gebruik redelijk dient te zijn. Als 

‘niet‐redelijk’ wordt in een dergelijk geval in ieder geval, doch niet uitsluitend, aangemerkt: 

13.4.1.  Hele zware belasting, zoals: 

13.4.1.1. Het (bijna) continu streamen van beelden (bv camera / Netflix / IPTV); 

13.4.1.2. het (bijna) continu down- of uploaden van zware applicaties en/of content 

(bv via bittorrent). 

13.4.2. Als vuistregel wordt het volgende aangehouden, qua dataverbruik: 

13.4.2.1. Gemiddeld per dag maximaal 25GB per SIM; 

13.4.2.2. op één dag niet meer dan 50GB per SIM. 
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13.5. Indien PADACO Connectivity B.V. dan wel provider constateert dat sprake is van niet‐

redelijk gebruik van een data abonnement zijn zij ieder afzonderlijk gerechtigd, zonder 

voorafgaande aankondiging, het gebruik van het data‐abonnement al dan niet tijdelijk op te 

schorten, de gebruiksmogelijkheden of het kwaliteitsniveau van het data‐abonnement al 

dan niet tijdelijk te beperken (bijvoorbeeld door het beperken van de geleverde snelheid), 

of – bij herhaald onredelijk gebruik – het data‐abonnement te ontbinden. Voor nadere 

voorbeelden van niet‐redelijk gebruik, zie ook de website van de betreffende provider. 

13.6. De wederpartij zal geen handelingen verrichten of nalaten waarvan zij weet of 

redelijkerwijs had moeten weten dat dit strafbaar of jegens PADACO Connectivity B.V., 

provider of derden onrechtmatig is. In het bijzonder staat de wederpartij er voor in dat via 

of met behulp van het data‐abonnement, noch zijzelf, noch derden: 

13.6.1. (Computer)‐virussen zal verspreiden of toegangsprivileges zal misbruiken; 

13.6.2. beveiligingen zal doorbreken of opzettelijk apparaten, die direct of indirect aan het 

(mobiele) netwerk zijn gekoppeld, zal doen stagneren of enige poging daartoe zal 

ondernemen; 

13.6.3. gegevens van een derde zonder diens toestemming zal veranderen of onbruikbaar 

zalmaken, noch gegevens aan gegevens van een derde zal toevoegen zonder 

toestemming van deze derde; 

13.6.4. ongevraagd grote hoeveelheden berichten met dezelfde of vergelijkbare inhoud zal 

(doen) verzenden of grote hoeveelheden informatie met dezelfde of vergelijkbare 

inhoud openbaar zal maken; 

13.6.5. zich (misleidend) uit zal geven voor een ander, bijvoorbeeld door gebruik te maken 

van een adres, waarmee hij zich kenbaar maakt als afzender van een bepaald bericht 

van een derde zonder diens toestemming; 

13.6.6. contentdiensten in of vanuit andere landen zal gebruiken in strijd met de aldaar 

toepasselijke wet– en regelgeving; 

13.6.7. in strijd zal handelen met een afgegeven voorschrift dat het niet is toegestaan een 

Contentdienst of ontvangen dan wel opgeslagen berichten of informatie door te 

zenden naar derden of anderszins te verspreiden. 

13.7. Indien de wederpartij het data‐abonnement in een ander land gebruikt, is zij er zelf voor 

verantwoordelijk vooraf de tarieven en voorwaarden voor gebruik in het buitenland te 

raadplegen. Tarieven en voorwaarden kunnen (aanzienlijk) verschillen van de reguliere 

tarieven en voorwaarden voor gebruik binnen Nederland en worden één op één door 

PADACO Connectivity B.V. doorberekend. 

13.8. De wederpartij vrijwaart PADACO Connectivity B.V. tegen aanspraken van provider(s) en 

derden op vergoeding van schade die deze provider(s) en derden op enigerlei wijze op 

PADACO Connectivity B.V. zouden kunnen verhalen, voor zover deze aanspraak gegrond is 

op het gebruik dat door de wederpartij of een derde van het data abonnement is gemaakt, 

in het bijzonder voor wat betreft de inhoud van door hem, of door een derde, met behulp 

van het data‐abonnement verzonden of opgevraagde informatie en eventuele intellectuele 

eigendomsrechten daarop. 
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13.9. Aan het gebruik van (mobiele) data(‐abonnementen) kunnen soms veiligheidsrisico’s zitten, 

bijvoorbeeld ten aanzien van de integriteit van gegevens of identiteit, of de beveiliging van 

de gebruikte apparatuur. Het internet is een onmisbare bron van informatie, waar ook 

risico’s aan zijn verbonden. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het (al dan niet) 

treffen van veiligheidsmaatregelen. PADACO Connectivity B.V. is niet aansprakelijk voor 

schade veroorzaakt door verwezenlijking van dergelijke risico’s. 

 

14. Toepasselijk recht/geschillen 

14.1. Op alle overeenkomsten tussen PADACO Connectivity B.V. en de wederpartij zal uitsluitend 

Nederlands recht van toepassing zijn. 

14.2. Alle geschillen tussen PADACO Connectivity B.V. en de wederpartij zullen worden beslecht 

door de daartoe bevoegde gewone rechter te Amsterdam. 

14.3. PADACO Connectivity B.V. is onverminderd het bepaalde in lid 2 gerechtigd een geschil ter 

kennis te brengen van de bevoegde rechter van de woon –of vestigingsplaats van de 

wederpartij. 


