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Deze acceptable use policy bevat een 
aantal regels voor het gebruik door 
Abonnees van de i-Talent software 
van e-Progress B.V. gevestigd te 
Haarlem. De acceptable use policy is 
ingesteld ter bevordering van 
beveiliging en controle bij gebruik 
door de Abonnees van e-Progress 
B.V. van de i-Talent software. Met het 
aangaan van de overeenkomst met e-
Progress B.V. voor de i-Talent 
software, verklaart Abonnee zich 
akkoord met de acceptable use 
policy. Indien wordt vastgesteld dat 
de regels uit de acceptable use policy 
worden overtreden, kan dit leiden tot 
tijdelijke stopzetting en/of 
beëindiging van het gebruik van de i-
Talent software door e-Progress B.V. 

 
1. Netiquette 
Op de onderhavige acceptable use policy 
zijn de regels uit de Netiquette van 
toepassing. De Netiquette omvat een groot 
aantal richtlijnen voor het gebruik van 
internet. Deze hebben tot doel het internet 
tussen gebruikers goed en geordend te 
laten verlopen. Deze Netiquette richtlijnen 
zijn te raadplegen op 
http://www.faqs.org/rfcs/rfc1855.html. 
 
2. Disclaimer 
Tenzij specifiek anders is 
overeengekomen kan e-Progress B.V. 
op geen enkele manier verantwoordelijk 
worden gesteld voor de gegevens  
 
 

 
(“content”) die door de Abonnees bij het 
gebruik van de i-Talent software, worden 
ingevoerd en verwerkt. e-Progress B.V. 
behoudt zich het recht voor om de door 
Abonnees aangeboden content te 
wijzigen en/of te verwijderen, indien 
deze in strijd is met de wet, goede 
zeden, openbare orde, de 
overeengekomen voorwaarden en/of 
deze acceptable use policy. 
e-Progress B.V. is niet aansprakelijk 
jegens Abonnees dan wel derden voor 
enigerlei schade als gevolg van 
activiteiten in strijd met deze Acceptable 
Use Policy danwel de uitvoering 
daarvan. 
 
3. Verplichtingen Abonnee - 

wachtwoord 
§ Abonnee zal de identificatiegegevens, 

adresgegevens en codes met de 
uiterste zorgvuldigheid bewaren. 

§ Abonnee is verantwoordelijk voor het 
geheim houden van zijn identificatie- 
gegevens, adresgegevens en codes. 

§ Identificatiegegevens, adresgegevens 
en codes mogen niet met anderen 
worden gedeeld. 

§ Abonnee is verantwoordelijk en 
aansprakelijk voor (de gevolgen van) 
misbruik door Abonnee en/of haar 
medewerkers en/of derden van de 
identificatiegegevens en 
wachtwoorden van Abonnee. 
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4. Verboden activiteiten Abonnee - 

netwerkgebruik 
§ Abonnee zal de systemen in het 

netwerk niet verstoren. 
§ Abonnee zal de netwerkdiensten of 

netwerkcommunicatie niet verstoren. 
§ Abonnee zal veiligheidsmaatregelen 

niet verstoren. 
§ Abonnee zal andere gebruikers niet 

hinderen. 
§ Abonnee zal zichzelf geen toegang 

verschaffen tot data, die niet voor de 
Abonnee is bestemd. 

 
5. Verboden activiteiten Abonnee –  

e-mail 
§ Abonnee zal geen ongevraagde 

commerciële en/of bulk e-mail sturen 
aan internet gebruikers via een net- 
werkverbinding van e-Progress B.V. 

§ Abonnee zal niet onbevoegd via een 
netwerkverbinding van e-Progress B.V.  
e-mail gebruiken dan wel vervalsen. 

§ Abonnee zal via een netwerk- 
verbinding van e-Progress B.V. geen 
piramides of kettingbrieven produceren 
dan wel doorsturen. 

 
6. Verboden activiteiten Abonnee - 

webruimte 
§ Abonnee zal geen buitensporig gebruik 

maken van geheugen, sessietijd en 
diskruimte. 

§ De hiervoor genoemde verplichtingen 
en verboden zijn niet limitatief. 

 


