Aanvullende Voorwaarden voor
gebruik van het mobiel netwerk
van KPN voor datadiensten
(geldig vanaf 05-09-2011)

Deze aanvullende voorwaarden zijn - naast de Algemene Voorwaarden voor Mobiele Telecommunicatiediensten van toepassing indien u gebruik maakt van het mobiele netwerk van KPN voor data(diensten) met post- of prepaid
abonnementen van KPN. Deze aanvullende voorwaarden gelden ongeacht met welk apparaat gebruik wordt gemaakt
van het mobiele netwerk van KPN zoals een mobiele telefoon, dongel of bijvoorbeeld een losse simkaart in een laptop
of tablet.
1. KPN behoudt zich het recht voor om alle maatregelen te nemen die zij noodzakelijk acht in het belang van de
veiligheid en integriteit van haar (vaste en mobiele) netwerk en apparatuur van gebruikers op haar netwerk. Zo kunt
u bijvoorbeeld onbedoeld de veiligheid en integriteit van het mobiele netwerk of van mobiele telefoons of computers
van derden in gevaar brengen doordat u virussen verspreidt via uw mobiele telefoon of doordat uw mobiele telefoon
door een virus onderdeel is geworden van een botnet. Kijk voor meer informatie over veilig (mobiel) internet op
http://www.kpn.com/prive/service/veiligheid/veiliggebruikmobiel.html
2. KPN zet zich in om verspreiding van ongevraagde e-mail (spam) gericht aan haar gebruikers te beperken. Voor zover
nodig geeft u toestemming aan KPN om spam te verwijderen of het vervoer ervan via haar netwerk te blokkeren.
3. Tenzij anders vermeld bij een specifiek data-abonnement is het uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik en is het
niet de bedoeling:
a. een KPN SIM-kaart in een ander soort apparaat dan waarvoor deze volgens het bijbehorende abonnement is
bedoeld te gebruiken;
b. een abonnement op een wijze te gebruiken waarbij de mobiele telefoon, laptop, dongel of tablet of ander
apparaat waarin de KPN SIM-kaart is geplaatst, als modem, hub of router wordt ingezet om andere apparaten
toegang te verlenen tot het mobiele netwerk van KPN;
c. abonnementen en / of data uit abonnementen door te verkopen of (data uit) abonnementen met derden te
delen (sharing).
4. KPN behoudt zich het recht voor om maatregelen te nemen betreffende het onder 3 sub a t/m c genoemde gebruik.
Daarnaast wijst KPN u erop dat zij u bij dit gebruik mogelijk niet of niet op basis van juiste gegevens kan waarschuwen
bij overschrijding van uw datalimiet. Dit geldt ook indien de door u gebruikte apparatuur ongeschikt (gemaakt) is
voor de ontvangst van SMS-berichten.
5. Indien drukte op het mobiele netwerk dit noodzakelijk maakt, kan KPN:
a. voorrang geven aan bepaalde soorten verkeer. KPN kan bijvoorbeeld het downloaden van video’s via het mobiele
netwerk vertragen om te garanderen dat gebruikers toegang blijven houden tot hun e-mail;
b. een abonnement met een hogere maximale up- en downloadsnelheid een groter gedeelte van de beschikbare
capaciteit toewijzen dan een abonnement met een lagere maximale up- en downloadsnelheid.

