
Gebruiksvoorwaarden van het 
wifinetwerk 

1.  Algemeen 

Het doel van dit document is de algemene voorwaarden te beschrijven die van toepassing 

zijn op het gebruik van het gratis wifinetwerk van Kunstsite deSingel, dat ter beschikking 

wordt gesteld van bezoekers van Kunstsite deSingel. 

Het wifinetwerk van Kunstsite deSingel wordt ter beschikking gesteld door Beheer Kunstsite 

vzw  met maatschappelijke zetel te Jan Van Rijswijcklaan 155, Antwerpen ingeschreven in 

de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 832.101.434 (hierna 'Kunstsite 

deSingel'). 

  

2. Toegang tot het wifinetwerk 

2.1  Gratis toegang 

De toegang tot het wifinetwerk van Kunstsite deSingel (hierna 'de Dienst') wordt kosteloos 

aangeboden, waarbij aan gebruikers die de gebruiksvoorwaarden hebben geaccepteerd 

(hierna 'Gebruikers') het tijdelijke, niet-exclusieve, persoonlijke en niet-overdraagbare recht 

wordt verleend om de Dienst te gebruiken. Alle toepasselijke algemene voorwaarden zijn in 

deze gebruiksvoorwaarden vastgelegd. 

2.2  Acceptatie van de gebruiksvoorwaarden 

Wanneer voor de eerste keer verbinding wordt gemaakt met het wifinetwerk van Kunstsite 

deSingel, moeten de gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijk worden aanvaard. Op dat moment 

zal Kunstsite deSingel specifieke informatie over uw mobiele apparaat registreren om een 



automatische verbinding te verzekeren. De gebruiksvoorwaarden kunnen via de website van 

Kunstsite deSingel worden gedownload of afgedrukt. 

2.3  Werking van het wifinetwerk van Kunstsite deSingel 

Kunstsite deSingel kan niet garanderen dat de Dienst altijd toegankelijk zal zijn of dat er 

geen onderbrekingen of storingen in de Dienst zullen optreden. 

Kunstsite deSingel behoudt zich het recht voor om het gratis wifiaanbod aan individuele 

gebruikers op te schorten indien ze de gebruiksvoorwaarden niet naleven. 

  

3.  Gebruik van het wifinetwerk van Kunstsite deSingel 

3.1  Aanvaardbaar gebruik 

Kunstsite deSingel heeft het recht om op basis van operationele, kwaliteits-, veiligheids- en 

andere overwegingen instructies te geven aan de Gebruikers in verband met het gebruik van 

de Dienst. De Gebruikers verbinden zich ertoe deze instructies op te volgen. 

Kunstsite deSingel raadt de Gebruikers aan geen vertrouwelijke of gevoelige persoonlijke 

informatie (bijv. betalingsgegevens) via de Dienst te versturen. 

De Gebruikers verbinden zich er voorts toe dat zij de Dienst niet zullen gebruiken om 

namens derden (natuurlijke of rechtspersonen) verklaringen af te leggen. 

De Gebruikers verbinden zich ertoe uitsluitend geschikte, goed werkende apparatuur en 

software voor de Dienst te gebruiken. Zodra de Gebruikers vaststellen of redelijkerwijs 

zouden moeten vaststellen dat de gebruikte apparatuur/software niet langer geschikt is om 

verbinding te maken met de Dienst, niet meer naar behoren functioneert of het gebruik of de 

werking van de Dienst of het wifinetwerk van Kunstsite deSingel beperkt of verstoort, mogen 

ze die apparatuur niet langer gebruiken. 



 

3.2  Onaanvaardbaar gebruik 

Het is verboden om het wifinetwerk te gebruiken voor illegale of onethische activiteiten, 

zoals (maar niet beperkt tot): 

● downloaden, uploaden of anderszins toegang verkrijgen tot of verspreiden van informatie die in strijd is 

met de wet of algemeen als immoreel of ongemanierd wordt beschouwd (aanzetten tot of verheerlijken 

van geweld, haat, stalking, discriminatie, ...); 

● schending van de rechten van een persoon of de rechten van een bedrijf die beschermd zijn door het 

auteursrecht, wetgeving inzake handelsgeheimen, het octrooirecht of een ander 

intellectueel-eigendomsrecht, of door soortgelijke wet- of regelgeving; 

● verzending van ongevraagde e-mailberichten, inclusief de verzending van ongewenste e-mail of ander 

reclamemateriaal naar personen die daar niet specifiek om hebben gevraagd (spamberichten); 

● onredelijk gebruik dat de werking van het wifinetwerk of het gebruik ervan door andere gebruikers kan 

beïnvloeden. 

  

4.  Beveiliging van het wifinetwerk 

4.1  Namens Kunstsite deSingel 

Kunstsite deSingel  kan niet instaan voor de veiligheid van de informatie die via het 

wifinetwerk van Kunstsite deSingel wordt verzonden. 

  

4.2   Namens gebruikers van het wifinetwerk van Kunstsite deSingel 

Gebruikers van het wifinetwerk zijn verantwoordelijk voor: 



● het installeren van antivirussoftware, firewalls, enz. op het apparaat dat zij gebruiken om verbinding te 

maken met het wifinetwerk; 

● het met een sterk wachtwoord beveiligen van het apparaat waarmee een verbinding wordt gemaakt met 

het wifinetwerk; 

● het beschermen van de veiligheid en vertrouwelijkheid van alle informatie die tijdens het gebruik van het 

wifinetwerk via het internet wordt verzonden of ontvangen. 

  

5.  Aansprakelijkheid voor het wifinetwerk van Kunstsite deSingel 

5.1   Aansprakelijkheid van gebruikers 

De gebruikers van het wifinetwerk van Kunstsite deSingel zijn volledig verantwoordelijk voor 

de naleving van de gebruiksvoorwaarden en de toepasselijke wetgeving, alsook voor alle 

handelingen of nalatigheden bij het gebruik van het wifinetwerk. De gebruikers zijn verplicht 

om Kunstsite deSingel  op de hoogte te stellen van (potentiële) inbreuken op deze 

gebruiksvoorwaarden. 

  

5.2   Aansprakelijkheid van Kunstsite deSingel 

Kunstsite deSingel  is niet verantwoordelijk voor: 

● schade of verlies, inclusief verlies van gegevens, die/dat kan ontstaan in verband met of als gevolg van 

het gebruik van het wifinetwerk van Kunstsite deSingel; 

● eventuele stilstandtijd of problemen met de toegang tot het wifinetwerk, met inbegrip van indirecte en 

gevolgschade of indirecte verliezen, winstderving, verlies van gegevens, enz.; 

● de inhoud van de door Gebruikers van het wifinetwerk verzonden gegevens. 



Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet in geval van opzet of grove nalatigheid van 

Kunstsite deSingel . De aansprakelijkheid van Kunstsite deSingel  blijft altijd beperkt tot het 

herstel van de voorzienbare, persoonlijke en directe schade die een Gebruiker van het 

wifinetwerk heeft opgelopen. 

  

6.   Persoonsgegevens en cookies 

6.1 Persoonsgegevens 

Kunstsite deSingel  verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers van het wifinetwerk, zoals 

nader omschreven in het Privacybeleid. 

  

7.   Naleving van de gebruiksvoorwaarden van het wifinetwerk 

Kunstsite deSingel behoudt zich het recht voor om elk vermoeden van niet-naleving van de 

gebruiksvoorwaarden te onderzoeken. Als Kunstsite deSingel van mening is dat u de 

voorwaarden zijn geschonden, kan het actie ondernemen om toegang tot de dienst of de 

registratie op te schorten of te blokkeren, of kan Kunstsite deSingel andere corrigerende 

maatregelen nemen die het redelijkerwijze passend acht. 

  

8.   Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken 

Deze voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. 

Elk conflict dat zich met betrekking tot deze voorwaarden kan voordoen, zal worden 

onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen. 

  



9.   Wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden 

De geldende gebruiksvoorwaarden zijn altijd de voorwaarden die van toepassing zijn op het 

moment dat u zich bij het wifinetwerk van Kunstsite deSingel aanmeldt. Alle wijzigingen 

worden op de website van Kunstsite deSingel  gepubliceerd en moeten worden 

geaccepteerd op het moment dat u zich aanmeldt. 

 

Wi-Fi terms of use 

1.  General 

The purpose of this document is to outline the general terms and conditions 

applicable to the use of the  Kunstsite deSingel free Wi-Fi network offered to 

visitors of  Kunstsite deSingel. 

The  Kunstsite deSingel Wi-Fi network is provided by  Beheer Kunstsite vzw, Jan Van 

Rijswijcklaan 155, Antwerpen registered in the Crossroads Bank of Enterprises under 

the number 0890.082.292 (hereafter “ Kunstsite deSingel”). 

2.  Access to the Wi-Fi network 

2.1   Free access 

 Kunstsite deSingel Wi-Fi access (hereafter “the Service”) is offered free of charge 

and grants users who accepted the terms of use (hereafter “Users”) the temporary, 

non-exclusive, personal and non-transferable right to use the Service. All 

applicable terms and conditions are laid down in these terms of use. 

2.2   Acceptance of the terms of use 



When first accessing the  Kunstsite deSingel Wi-Fi network, the terms of use must 

be explicitly accepted. At this time,  Kunstsite deSingel will register specific 

information about your mobile device to assure automatic connection. The terms 

of use can be downloaded or printed from the  Kunstsite deSingel website. 

2.3  Functioning of the  Kunstsite deSingel Wi-Fi network 

 Kunstsite deSingel cannot provide any guarantee that the Service will always be 

accessible, or that there will be no interruptions or faults in the Service. 

 Kunstsite deSingel reserves the right to suspend the free Wi-Fi offering to 

individual users in case of non-compliance with the terms of use. 

 

3.   Use of the  Kunstsite deSingel Wi-Fi network 

3.1  Acceptable Use 

 Kunstsite deSingel is entitled to issue instructions to the Users in connection with 

the use of the Service, based on operational, quality, security and other 

considerations. The Users undertake to follow any such instructions. 

 Kunstsite deSingel advises the Users not to transfer any confidential or sensitive 

personal information (e.g. payments data) via the Service. 

The Users furthermore undertake that they will not use the Service to issue 

statements on behalf of anyone else (natural or legal persons). 

The Users undertake to only use suitable, properly functioning equipment and 

software for the Service. As soon as the Users notice or reasonably ought to notice 



that the equipment/software being used is no longer suitable for connection to 

the Service, is no longer functioning properly or is restricting or disrupting the use 

or operation of the Service or the  Kunstsite deSingel Wi-Fi network, the Users 

must desist from further use of the equipment. 

3.2  Unacceptable use 

It is prohibited to use the Wi-Fi network for any illegal or unethical activities, such 

as (but not limited to): 

● Downloading, uploading or otherwise accessing or distributing information that is contrary to the law 

or generally considered to be immoral or against good manners (inciting or glorifying violence, 

hatred, stalking, discrimination, …); 

● Violations of the rights of any person or the rights of a company protected by copyright, trade secret, 

patent or other intellectual property, or similar laws or regulations; 

● Sending unsolicited e-mail messages, including the sending of "junk mail" or other advertising 

material to individuals who did not specifically request such material (e-mail spam); 

● Unreasonable use that may impact the functioning of the Wi-Fi network or the use thereof by other 

users. 

  

4.  Security of the Wi-Fi network 

4.1 On behalf of  Kunstsite deSingel 

 Kunstsite deSingel Company cannot guarantee the security of any information 

transmitted via the  Kunstsite deSingel WI-FI network. 

4.2 On behalf of users of the  Kunstsite deSingel Wi-Fi network 



Users of the Wi-Fi network are responsible for 

● installing anti-virus software, firewalls etc. on the device they use to connect to the Wi-Fi network; 

● protecting the device connected to the Wi-Fi network with a strong password; 

● protecting the security and confidentiality of any information sent or received via the internet when 

using the Wi-Fi network. 

  

5. Liability for the  Kunstsite deSingel Wi-Fi network 

5.1 Liability of users 

Users of the  Kunstsite deSingel Wi-Fi network bear full responsibility for 

compliance with the terms of use and applicable legislation as well as for any acts 

or omissions when using the Wi-Fi network. Users are obliged to inform  Kunstsite 

deSingel Company upon becoming aware of any (potential) infringement of these 

terms of use. 

5.2  Liability of  Kunstsite deSingel 

 Kunstsite deSingel Company is not responsible for 

● any damages or losses, including loss of data, that may arise in connection with or as a result of the 

use of the  Kunstsite deSingel Wi-Fi network; 

● any downtime or problems with access to the Wi-Fi network, including indirect and consequential 

damages or losses, loss of profit, loss of data, etc.; 

● the content of data transmitted by Users of the Wi-Fi network. 



This exclusion of liability does not apply in case of wilful misconduct or gross 

negligence on behalf of  Kunstsite deSingel Company. The liability of  Kunstsite 

deSingel Company will always be limited to repairing any foreseeable, personal 

and direct damages incurred by a User of the Wi-Fi network. 

  

6.  Personal data and cookies 

6.1  Personal data 

 Kunstsite deSingel Company processes personal data from Users of the Wi-Fi 

network, as further specified in the Privacy Policy. 

  

7.  Compliance with the Wi-Fi terms of use 

 Kunstsite deSingel reserves the right to investigate any suspected non-compliance 

with the terms of use. If  Kunstsite deSingel believes that a violation has occurred, 

it may take action to suspend, bar your access to the service, or registration you 

have, or take such other corrective action as  Kunstsite deSingel reasonably 

considers appropriate. 

  

8.  Applicable law and jurisdiction 

These terms are governed by Belgian law. 



Any conflict that may arise in relation to these terms will be submitted to the 

exclusives jurisdiction of the courts of Antwerp. 

 

9.   Amendments to these terms of use 

The terms of use in force are always the ones at the moment of log-in to the 

Kunstsite deSingel Wi-Fi network. Any changes will be posted on the website of 

Kunstsite deSingel Company and will have to be accepted on the moment of log in. 

  

 

 

 

  

 


