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1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen de gebruiker (de 
klant) en Puko (de beheerder). Indien de algemene voorwaarden wijzigen, dan zal Puko de 
gebruiker hiervan op de hoogte stellen. Indien de gebruiker niet akkoord gaat met de nieuwe 
voorwaarden, dan kunnen beide partijen de overeenkomst per direct ontbinden.

2. De gebruiker gaat bij het invullen van het aanmeldformulier een overeenkomst aan voor een 
periode van tenminste één jaar.

3. De gebruiker heeft een proefperiode van 30 dagen. Is de gebruiker binnen deze periode niet 
tevreden over het product of de dienstverlening, dan krijgt de gebruiker het volledige bedrag 
terug en zal de website van de gebruiker "offline" worden gehaald.

4. Er is geen opzegtermijn. Eén maand voor het aflopen van de overeenkomst krijgt de 
gebruiker een nieuwe factuur. Betaalt hij deze binnen 10 werkdagen, dan zal de overeenkomst 
worden voorgezet voor weer één jaar. Wanneer de gebruiker niet betaalt of te kennen geeft 
niet langer gebruik te willen maken van het product, dan zal de website van de gebruiker na 
het aflopen van de overeenkomst door Puko "offline" worden gehaald.

5. Puko hanteert een "fair use policy" wat betreft de hoeveelheid dataverkeer en schijfruimte 
die de gebruiker met de website mag genereren/gebruiken. Wanneer een website onevenredig 
veel dataverkeer of schijfruimte genereert/gebruikt zodat andere gebruikers daar last van 
hebben, dan zal Puko de gebruiker hiervan op de hoogte brengen en (eventueel tegen 
betaling) een alternatief aanbieden. Als de gebruiker niet akkoord gaat, dan zal het 
dataverkeer en/of de schijfruimte worden gelimiteerd, of de overeenkomst worden ontbonden.

6. Technische specificaties met betrekking tot het product zijn vermeld in de Handleidingen.

7. Wanneer u door Puko een domeinnaam laat registreren, dan wordt deze namens Puko op 
uw naam geregistreerd en zijn de kosten voor uw rekening. Ook de opzegging van het domein 
valt onder uw verantwoordelijk.

8. Alle door de gebruiker geplaatste teksten en afbeeldingen blijven eigendom van de 
gebruiker en zullen nooit door Puko voor enig doel worden gebruikt.

9. Puko is een systeem ontworpen en ontwikkeld voor kunst gerelateerde websites en mag 
daarom ook niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Indien de gebruiker zich hier niet 
aan houdt, is Puko gemachtigd het contract te ontbinden. In overleg met Puko kan op deze 
regel een uitzondering worden gemaakt.

10. Het is de gebruiker niet toegestaan de website te misbruiken of op welke wijze dan ook 
schade toe te brengen aan het systeem of de server. De gebruiker is verplicht eventuele fouten 
(bugs) in het systeem of op de website aan Puko te melden. Indien de gebruiker dit niet doet, 
is Puko gemachtigd het contract te ontbinden.

11. Het is de gebruiker niet toegestaan aanstootgevend of ongewenst materiaal op zijn website 
te plaatsen. Onder aanstootgevend materiaal valt in ieder geval pornografisch materiaal, 
materiaal van een gewelddadig karakter, en/of materiaal dat bij de wet verboden is. Een 
medewerker van Puko beoordeelt bij twijfel of iets aanstootgevend en/of ongewenst is. Puko 
mag het aanstootgevende materiaal verwijderen. De gebruiker wordt hiervan op de hoogte 
gebracht en kan desgewenst een alternatieve oplossing zoeken om het materiaal alsnog te 
mogen plaatsen. Hier kunnen extra kosten aan verbonden zitten. Ook heeft de gebruiker het 
recht om op grond hiervan de overeenkomst vroegtijdig te ontbinden.
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