LEVERINGSVOORWAARDEN CORRECTIESIGNAAL

Deze leveringsvoorwaarden voor correctiesignaal vormen een aanvulling op de algemene voorwaarden van Agrometius bv
(Nederland) en Agrometius bvba (België).
Het abonnement op het correctiesignaal is jaarlijks en per ontvanger. Prijzen zijn exclusief BTW en zijn geldig tot het einde van
het jaar.
Het abonnement heeft een looptijd van 1 jaar. Na afloop van de abonnementsperiode wordt het abonnement stilzwijgend voor
een nieuwe periode van 1 jaar verlengd. Opzegging van het abonnement dient schriftelijk met inachtneming van een
opzegtermijn van 1 maand plaats te vinden. Reeds betaalde abonnementsgelden kunnen niet worden gerestitueerd.
Het abonnementsgeld dient voorafgaand aan de abonnementsperiode over gemaakt te worden aan Agrometius. Hiervoor
ontvangt de aanvrager een factuur.
De door Agrometius verstrekte datasimkaarten, indien van toepassing, die nodig zijn voor het verkrijgen van correctiedata van
het AgroSPIN netwerk dienen ten aller tijde in het modem aanwezig te blijven en mogen uitsluitend voor deze toepassing
worden gebruikt. Eventueel misbruik (overig internetgebruik en dataverkeer anders dan eerder bedoelde correctiedata) zal
separaat in rekening worden gebracht.
Aanvrager verplicht zich de aan hem verstrekte data, user-id’s, passwords en code’s uitsluitend voor intern gebruik te benutten.
Het is Aanvrager niet toegestaan de aan hem geleverde data, user-id’s , passwords en code’s openbaar te maken, te kopiëren,
na te maken, ter kennis aan derden te brengen, te verkopen, verhuren, vervreemden dan wel te bezwaren.
Aanvrager is verantwoordelijk voor het toezicht op de correcte verwerking van het correctiesignaal door de bij hem gebruikte
machines. Bij eventuele storingen moet dit zo spoedig mogelijk gemeld worden.
Indien Aanvrager de verplichtingen van het gebruik van het referentienetwerk niet, niet tijdig, of niet behoorlijk nakomt is
Aanvrager van rechtswege in verzuim. Agrometius is dan gerechtigd Aanvrager met onmiddellijke ingang toegang tot het systeem
te ontzeggen. Agrometius kan Aanvrager niettemin een termijn stellen om zijn verzuim te herstellen voordat tot ontzegging van
gebruik van het netwerk wordt overgegaan. Gedurende de ontzegging blijven de verplichtingen van Aanvrager jegens Agrometius
onverminderd van kracht
Agrometius spant zich er voor in om storingen in het netwerk naar beste kunnen zo spoedig mogelijk op te heffen. Eventuele
lokale storingen of ‘blinde vlekken’ in het signaal kunnen niet uitgesloten worden.
Agrometius kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële of immateriële schade die als gevolg van het wegvallen van
het correctiesignaal zou kunnen ontstaan.
Indien Agrometius genoodzaakt wordt om technische of andere redenen de leverantie van het correctiesignaal te beëindigen of
te wijzigen is zij daartoe gerechtigd, zonder dat daarvoor schadevergoeding verschuldigd is.
Agrometius is gerechtigd de leverantie van het correctiesignaal te beëindigen, met inachtneming van een termijn van
aankondiging van ten minste 6 maanden, indien bedrijfseconomische redenen daartoe noodzaken. Bestaande overeenkomsten
eindigen uiterlijk met ingang van de datum waarop de dienstverlening wordt beëindigd. Over de eventueel nog resterende
abonnementsperiode vindt dan naar rato restitutie van het abonnementsgeld plaats.
Deze voorwaarden en de algemene voorwaarden van Agrometius zijn van kracht en kunnen door Agrometius eenzijdig worden
gewijzigd. Wijzigingen zijn van kracht na schriftelijke kennisgeving daarvan aan de abonnementhouder.

