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23 januari 2023 
 
Deze Servicevoorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik 
van de Sunny Usenet diensten, websites, eventuele applicaties en andere online producten en 
diensten (gezamenlijk onze "Diensten"). Door te klikken om uw aanvaarding van deze 
Voorwaarden aan te geven of op een andere manier gebruik te maken van onze Diensten, 
gaat u akkoord met deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, 
inclusief de verplichte arbitragebepaling in deze Voorwaarden, mag u geen gebruik 
maken van onze Diensten.  
 
Naast deze Voorwaarden verwijzen wij u naar ons Privacybeleid voor informatie over hoe wij 
informatie over u verzamelen, gebruiken en openbaar maken. Wij behouden ons het recht voor 
onze Servicevoorwaarden te allen tijde te wijzigen, aan te vullen of te herroepen.  

Subsidiabiliteit 
 
U moet ten minste 18 jaar oud zijn om onze Diensten te gebruiken. U verklaart dat u volwassen 
bent door deze Voorwaarden te aanvaarden en dat u de enige gebruiker van uw account bent. 
Als u niet ouder bent dan 18 jaar, mag u de Diensten niet gebruiken.  
 
Onze Diensten worden niet aangeboden voor commercieel gebruik en u mag de Diensten niet 
doorverkopen of een andere partij toestaan de Diensten te gebruiken. 
 
Factuurrelatie 
 
Wanneer u een betaling doet voor onze Diensten, is Lakahraun EHF de eigenaar en beheerder 
van de factureringsrelatie met u.  

Duur en beëindiging. Deze overeenkomst wordt automatisch verlengd voor opeenvolgende 
aangevraagde periodes, totdat deze door u wordt opgezegd. Sunny Usenet heeft te allen tijde 
het recht deze overeenkomst onmiddellijk of zonder opgaaf van redenen te beëindigen in geval 
van schending door u van een van de voorwaarden. 

Betaling en facturering. U verklaart en garandeert dat u bevoegd bent om de 
betalingsmethode die U via de Diensten gebruikt te gebruiken om een aankoop te doen. U 
machtigt ons (of de aanbieder van een abonnement waarop U zich abonneert) om het totale 
bedrag van Uw aankoop (inclusief toepasselijke belastingen) in rekening te brengen via Uw 
betaalmethode. Uw bestelling kan worden opgeschort of geannuleerd om welke reden dan ook, 
ook als de betalingsmethode niet kan worden geverifieerd, ongeldig is of anderszins niet 
aanvaardbaar is.  

Prijzen en belastingen. Alle prijzen worden weergegeven in Amerikaanse dollars en zijn 
exclusief toepasselijke belastingen, tenzij wij of de aanbieder van het abonnement anders 
aangeven. U bent verantwoordelijk voor alle verkoop-, gebruiks-, meerwaarde- of andere 
overheidsbelastingen, vergoedingen of heffingen die met betrekking tot uw bestelling 
verschuldigd zijn. We kunnen de toepasselijke belastingen innen als we vaststellen dat het 
verplicht is deze te innen. Sunny Usenet behoudt zich het recht voor om de prijzen te allen tijde 
te verhogen. 

https://www.sunnyusenet.com/en/privacy-statement


 

 

Prijswijzigingen. Sunny Usenet behoudt zich het recht voor om op elk moment de tarieven te 
wijzigen en nieuwe plannen en prijzen in te voeren. Alle wijzigingen of aanpassingen van 
abonnementen worden van kracht tijdens een abonnementsverlenging en niet tijdens de huidige 
abonnementsperiode (d.w.z. als u zich voor 1 maand hebt geabonneerd, worden de wijzigingen 
van het plan of de prijzen de volgende maand van kracht). 

Terugbetalingen 
 
De Diensten zijn vooruitbetaald, en terugbetalingen kunnen niet worden aangeboden. 
  
Door de gebruiker gegenereerde inhoud 
 
U begrijpt dat wij u via onze Diensten ongefilterde toegang tot Usenet verschaffen. Wij kunnen 
de inhoud die u via Usenet ontvangt niet controleren en proberen dat ook niet te doen. We 
beoordelen of wijzigen geen inhoud die op onze diensten wordt geplaatst. Usenet-groepen 
kunnen beledigend, schadelijk of onnauwkeurig materiaal bevatten, en in sommige gevallen 
postings die verkeerd gelabeld zijn. Wij verwachten dat u voorzichtigheid en gezond verstand 
gebruikt bij het gebruik van Usenet. Bovendien moet u alle toepasselijke wetten met betrekking 
tot uw toegang tot de diensten naleven. 

Uw inhoud 

U mag het systeem niet gebruiken voor het plaatsen of verzenden van illegaal materiaal, met 
inbegrip van maar niet beperkt tot overdrachten die een strafbaar feit vormen, aanleiding geven 
tot civiele aansprakelijkheid, of een internationale, nationale, staats- of lokale wet of regelgeving 
schenden.  

Auteursrechtelijk beschermde materialen 

U gaat ermee akkoord dat u op geen enkele wijze afbeeldingen, video's, informatie, software of 
ander materiaal zult uploaden, plaatsen, publiceren, verzenden, reproduceren of verspreiden 
dat wordt beschermd door auteursrechtwetten of andere eigendomsrechten of afgeleide 
werken, zonder toestemming van de eigenaar(s) van het auteursrecht of de rechthebbenden.   

Beleid voor aanvaardbaar gebruik 

U mag onze diensten niet gebruiken om illegaal materiaal te plaatsen of over te brengen, met 
inbegrip van, maar niet beperkt tot overdrachten die een strafbaar feit vormen, aanleiding geven 
tot civiele aansprakelijkheid of anderszins in strijd zijn met lokale, provinciale, nationale of 
internationale wet- of regelgeving. Met name het volgende is een representatieve, niet-
limitatieve lijst van handelingen die verboden zijn: 

a. het schenden van intellectuele eigendomswetten 
b. alles wat kinderen in gevaar brengt 
c. spam 
d. het posten van kettingbrieven of piramidespelen; 



e. handelingen die misleidende onlinemarketingpraktijken of fraude inhouden; 
f. handelingen die de kwaliteit van de ervaring van een andere gebruiker wezenlijk 

kunnen beïnvloeden; 
g. onbevoegd gebruik (of poging tot onbevoegd gebruik) of sabotage van 

computers, machines of netwerken; 
h. kwaadaardige programma's in ons netwerk of onze servers te introduceren (bv. 

virussen, wormen, trojaanse paarden, enz.); 
i. het zonder toestemming controleren of onderscheppen van gegevens die niet 

voor u bestemd zijn; 
j. pogingen om de authenticatie of beveiliging van een host, netwerk of account te 

omzeilen ("cracking") zonder toestemming; 
k. het gebruik van enig programma/script/commando, of het versturen van 

berichten van welke aard ook, die bedoeld zijn om een terminalsessie van een 
derde partij te verstoren, op welke wijze dan ook, lokaal of via het internet; 

l. "phishing", dat wil zeggen het simuleren van communicatie van een website of 
dienst van een andere entiteit om identiteitsgegevens, authenticatiegegevens of 
andere informatie te verzamelen van de legitieme gebruikers van de dienst van 
die entiteit; 

m. "pharming", dat wil zeggen het gebruik van malware, dns cache poisoning of 
andere middelen om een gebruiker om te leiden naar een website of een andere 
dienst die een dienst van een legitieme entiteit simuleert, teneinde 
identiteitsgegevens, authenticatiegegevens of andere informatie te verzamelen 
van de legitieme gebruikers van de dienst van die entiteit; 

n. het verzenden of ontvangen, uploaden, gebruiken of hergebruiken van materiaal 
dat beledigend, onfatsoenlijk, lasterlijk, obsceen of bedreigend is, of een inbreuk 
vormt op het vertrouwen, de privacy of soortgelijke rechten van derden; 

o. valse of onjuiste persoonlijke informatie verstrekken bij het aanmaken van een 
account; 

p. het adverteren, doorgeven of anderszins beschikbaar maken van software, 
programma's, producten of diensten die bedoeld zijn om dit beleid te schenden; 

q. vervalsing van headerinformatie of gebruikersidentificatiegegevens. 

Gelieve alle algemene klachten over misbruik te richten aan abuse@sunnyUsenet.com.  

Voor klachten over auteursrecht, zie ons auteursrechtbeleid. 

Beperkte licentie 

Onze Diensten, inclusief de handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken en logo's die hierin 
zijn opgenomen, zijn eigendom van of in licentie gegeven aan Sunny Usenet en zijn beschermd 
en de reproductie ervan zonder onze toestemming is uitdrukkelijk verboden. We verlenen hierbij 
een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, herroepbare licentie 
om onze Diensten voor uw eigen persoonlijke gebruik te gebruiken; deze licentie is echter 
onderworpen aan deze Voorwaarden en omvat geen enkel recht om (a) enig aspect van onze 
Diensten aan derden te verkopen of door te verkopen; (b) de Diensten te kopiëren, te 
reproduceren, te distribueren of publiekelijk weer te geven; (c) de Diensten te wijzigen, 
kennisgevingen van eigendomsrechten of markeringen te verwijderen of anderszins afgeleid 
gebruik van onze Diensten te maken; of (d) onze Diensten anders dan voor het beoogde doel te 
gebruiken. Elk gebruik van onze Diensten anders dan hierin specifiek toegestaan, zonder onze 
voorafgaande schriftelijke toestemming, is strikt verboden en zal de hierin verleende licentie 
beëindigen. 

https://www.sunnyusenet.com/en/copyright-infringement-policy


Disclaimers 

Wij controleren, onderschrijven of nemen geen verantwoordelijkheid voor Gebruikersinhoud of 
Inhoud van derden die beschikbaar is op of waarnaar wordt gelinkt via onze Diensten. Uw 
gebruik van onze Diensten is op eigen risico. Onze Diensten worden geleverd "zoals ze zijn" en 
"zoals ze beschikbaar zijn" zonder enige vorm van garantie, uitdrukkelijk of impliciet, met 
inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor 
een bepaald doel, titel en niet-inbreuk. Bovendien verklaren of garanderen wij niet dat onze 
Diensten nauwkeurig, volledig, betrouwbaar, actueel of vrij van fouten zijn. U aanvaardt het 
volledige risico wat betreft de kwaliteit en de prestaties van de Diensten. 

Schadeloosstelling 

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving zult u Sunny Usenet, onze 
dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen en elk van onze respectieve 
functionarissen, directeuren, agenten, partners en werknemers (individueel en gezamenlijk de 
"Sunny Usenet Partijen") vrijwaren, verdedigen en schadeloos stellen van en tegen verlies, 
aansprakelijkheid, claim, eis, schade, uitgaven of kosten ("Claims") die voortvloeien uit of 
verband houden met (a) uw toegang tot of gebruik van onze Diensten; (b) uw schending van 
deze Voorwaarden; (c) uw schending, verduistering of inbreuk op rechten van anderen (met 
inbegrip van intellectuele eigendomsrechten of privacyrechten); of (d) uw gedrag in verband met 
onze Diensten. U gaat ermee akkoord Sunny Usenet-partijen onmiddellijk op de hoogte te 
stellen van claims van derden, met Sunny Usenet-partijen samen te werken bij de verdediging 
van dergelijke claims en alle vergoedingen, kosten en uitgaven te betalen die verband houden 
met de verdediging van dergelijke claims (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, 
advocaatkosten). U gaat er tevens mee akkoord dat de Sunny Usenet Partijen de controle 
hebben over de verdediging of schikking van eventuele claims van derden. Deze vrijwaring is 
een aanvulling op en geen vervanging van andere vrijwaringen die in een schriftelijke 
overeenkomst tussen u en ons of de andere Sunny Usenet Partijen zijn vastgelegd. 

Beperking van de aansprakelijkheid 

(a) Wij zijn niet aansprakelijk jegens u onder enige theorie van aansprakelijkheid - ongeacht of 
deze gebaseerd is op contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, garantie of anderszins - voor 
indirecte, gevolg-, incidentele of bijzondere schade of winstderving die voortvloeit uit of op 
enigerlei wijze verband houdt met deze Voorwaarden of onze Diensten, zelfs indien wij of de 
andere Sunny Usenet Partijen op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke 
schade. 

(b) De totale aansprakelijkheid van Sunny Usenet-partijen, voor elke claim die voortvloeit uit of 
verband houdt met deze Voorwaarden of onze Diensten, ongeacht de vorm van de actie, is 
beperkt tot het hoogste bedrag van $100 of de bedragen die u in de 6 maanden voorafgaand 
aan de claim via de Diensten aan ons hebt betaald. 

Release 

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, ontslaat u Sunny Usenet-partijen van 
verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid, claims, eisen en/of schade (werkelijke en 
gevolgschade) van elke soort en aard, bekend en onbekend (inclusief, maar niet beperkt tot 
claims van nalatigheid), die voortvloeien uit of verband houden met geschillen tussen gebruikers 
en het handelen of nalaten van derden. 

Overdracht en verwerking van gegevens 



Door onze diensten te bezoeken of te gebruiken, stemt u in met de verwerking, overdracht en 
opslag van informatie over u in IJsland en andere landen, waar u mogelijk niet dezelfde rechten 
en bescherming hebt als onder de lokale wetgeving. 

Geschillenbeslechting; bindende arbitrage 

Lees de volgende paragraaf zorgvuldig, omdat deze u verplicht bepaalde geschillen en 
claims met ons te bemiddelen en de manier waarop u bij ons verhaal kunt halen beperkt. 

(a) U en Sunny Usenet doen afstand van uw recht op een juryrechtspraak en op beslechting 
van geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden of onze Diensten 
door een rechtbank. In plaats daarvan worden alle geschillen die voortvloeien uit of verband 
houden met deze Voorwaarden of onze Diensten opgelost door middel van vertrouwelijke, 
bindende arbitrage in Orange County, Florida overeenkomstig de gestroomlijnde arbitrageregels 
en -procedures ("Regels") van de Judicial Arbitration and Mediation Services ("JAMS"), die 
beschikbaar zijn op de website van JAMS en die hierbij door middel van verwijzing zijn 
opgenomen. U erkent en gaat ermee akkoord dat u de regels van JAMS hebt gelezen en 
begrepen, of u ziet af van uw mogelijkheid om de regels van JAMS te lezen en van elke 
bewering dat de regels van JAMS oneerlijk zijn of om welke reden dan ook niet van toepassing 
zouden zijn. 

(b) U en Sunny Usenet komen overeen dat elk geschil dat voortvloeit uit of verband 
houdt met deze Voorwaarden of onze Diensten persoonlijk is voor u en Sunny Usenet en 
dat elk geschil uitsluitend door middel van individuele arbitrage wordt opgelost en niet 
als groepsarbitrage, collectieve actie of een ander type representatieve procedure wordt 
ingesteld. 

(c) U en Sunny Usenet komen overeen dat deze Voorwaarden van invloed zijn op de handel 
tussen staten en dat de afdwingbaarheid van dit artikel 20 inhoudelijk en procedureel wordt 
beheerst door de Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. § 1, et seq. (de "FAA"), voor zover 
toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Zoals beperkt door de FAA, deze Voorwaarden en 
de JAMS-regels, zal de arbiter de exclusieve bevoegdheid hebben om alle procedurele en 
materiële beslissingen te nemen met betrekking tot elk geschil en om elk rechtsmiddel toe te 
kennen dat anders in een rechtbank beschikbaar zou zijn; op voorwaarde echter dat de arbiter 
niet de bevoegdheid heeft om een groepsarbitrage of een representatieve actie uit te voeren, 
hetgeen door deze Voorwaarden is verboden. De arbiter mag alleen een individuele arbitrage 
uitvoeren en mag de vorderingen van meer dan één persoon niet consolideren, geen collectieve 
of representatieve procedure voorzitten of een procedure voorzitten waarbij meer dan één 
persoon betrokken is. U en Sunny Usenet komen overeen dat voor elke arbitrage die u begint, 
de partij die de claim indient de indieningskosten betaalt en dat de partijen de resterende JAMS-
kosten en -vergoedingen delen. U en Sunny Usenet komen overeen dat de staats- of federale 
rechtbanken van de staat Florida en de Verenigde Staten in Orange County, Florida exclusieve 
jurisdictie hebben over eventuele beroepen en de tenuitvoerlegging van een arbitraal vonnis. 

(d) ELKE KLACHT DIE UIT OF IN VERBAND MET DEZE VOORWAARDEN OF ONZE 
DIENSTEN OPLOOPT MOET WORDEN GESTELD BINNEN EEN JAAR NA HET OPLOSSEN 
VAN DE KLACHT; ANDERS WORDT DE KLACHT PERMANENT VERBOTEN, Waardoor U 
EN SUNNY USENET HET RECHT OP DE KLACHT NIET HEBBEN. 

(e) U hebt het recht om af te zien van bindende arbitrage binnen dertig (30) dagen na de datum 
waarop u deze Voorwaarden voor het eerst hebt aanvaard door contact met ons op te nemen 
via https://www.sunnyusenet.com/en/contact. Om effectief te zijn, moet de afmelding uw 
volledige naam bevatten en duidelijk uw intentie aangeven om af te zien van bindende 
arbitrage. Door af te zien van bindende arbitrage, stemt u ermee in geschillen op te lossen in 

https://www.jamsadr.com/


overeenstemming met het toepasselijk recht en de bevoegde rechtbank (sectie direct 
hieronder).  

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 

Deze Voorwaarden en uw toegang tot en gebruik van onze Diensten worden beheerst 
door en geïnterpreteerd en ten uitvoer gelegd in overeenstemming met de wetten van 
Florida, zonder rekening te houden met regels of principes van conflictenrecht (van 
Florida of een ander rechtsgebied) die zouden leiden tot de toepassing van de wetten van 
een ander rechtsgebied. Elk geschil tussen de partijen dat niet onderworpen is aan 
arbitrage of dat niet kan worden behandeld in een kleine rechtbank, zal worden beslecht 
in de staats- of federale rechtbanken van respectievelijk Florida en de Verenigde Staten 
in Orange County, Florida. 

Beëindiging 

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen 
goeddunken, uw recht op toegang tot of gebruik van onze Diensten te beëindigen of alle of een 
deel van de Diensten stop te zetten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade in 
verband met uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van onze Diensten. 

Diverse 

Indien een bepaling of een deel van een bepaling van deze Voorwaarden onwettig, nietig of 
onuitvoerbaar is, wordt die bepaling of dat deel van de bepaling geacht scheidbaar te zijn van 
deze Voorwaarden en laat dit de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen 
onverlet. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Sunny Usenet met 
betrekking tot uw toegang tot en gebruik van onze Diensten. Indien Sunny Usenet enig recht of 
enige bepaling van deze Voorwaarden niet uitoefent of afdwingt, betekent dit niet dat zij afstand 
doet van dit recht of deze bepaling. De paragraaftitels in deze Voorwaarden dienen uitsluitend 
voor het gemak en hebben geen wettelijke of contractuele werking. Voor zover hierin niet 
anders is bepaald, zijn deze Voorwaarden uitsluitend bedoeld ten gunste van de partijen en zijn 
ze niet bedoeld om andere personen of entiteiten rechten te verlenen. 

 
Adresgegevens: 

Sunny Usenet 
Lakahraun EHF 
Sudurlandsbraut 18 
Reykjavik 108 IJsland 
 
EIS Management, Inc. 
807 W. Morse Blvd. 
Suite 101 
Winter Park, FL 32789 
 

 

 

 

 

 



 
  
 


