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1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Pixelnode verkoopt.
1.2 Pixelnode heeft het recht de algemene voorwaarden te wijzigen zonder waarschuwing.
1.3 Pixelnode garandeert dat de geleverde dienst doet aan de vermelde specificaties, en zal de
dienst goed onderhouden.
2. Gegevensbeheer
2.1 Indien u een bestelling plaatst bij Pixelnode dan worden uw gegevens opgenomen in het
klantenbestand van Pixelnode. Pixelnode houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw
gegevens niet verstrekken aan derden.
2.2 Pixelnode respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor
een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
3. Aansprakelijkheid
3.1 Pixelnode is niet aansprakelijk voor schade die met opzet is verricht.
3.2 Indien klachten over de dienst zullen deze met respect worden behandeld, echter hoeft
Pixelnode geen geld en/of een schadevergoeding te geven.
4. Overeenkomst
4.1 Overeenkomsten termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of
daarvan af te wijken.
4.2 Pixelnode behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of
opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de
verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.
5. Voorwaarden per service
5.1 Minecraft
5.1.1 Overmacht heeft Pixelnode geen controle over, downtime resulterend uit overmacht (DDoS
Aanvallen) is Pixelnode niet aansprakelijk voor en kan niet op verhaalt worden, echter zullen wij
wel ons best doen om dit probleem op te lossen.
5.1.3 Pixelnode mag na 5 dagen na verloop van de server de server volledig verwijderen zonder
waarschuwing hiervan.
5.1.4 De afnemer verplicht zichzelf de aangekochte server te gebruiken waarvoor hij bedoelt is,
bij illegale praktijken op de dienst. Mag deze worden gestopt zonder enige waarschuwing.
5.1.5 De afnemer is niet toegestaan om schade aan de servers van Pixelnode te veroorzaken.
5.1.6 De afnemer is zelf verantwoordelijk voor back-ups, deze kunnen worden gemaakt in ons
controlepaneel, en is dan te downloaden naar uw apparaat.
5.2 Virtuele servers
5.2.1 Pixelnode mag op de verloopdatum de server volledig verwijderen zonder waarschuwing
hiervan.
5.2.2 Het is de afnemer niet toegestaan de webhosting te gebruiken voor handelingen en/of
gedragingen die in strijd zijn met de Nederlandse wet. Hier vallen onder meer, maar niet
uitsluitend de volgende gevallen:





DDoS aanvallen versturen vanaf onze server.
Het wederrechtelijk binnendringen in andere computers en/of computersystemen op het
internet
Het verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig
vallen van personen via een account op onze servers.
Het bewust, of onbewust overbelasten van de server.

