
 

 

 
Algemene voorwaarden draadloos internet Stichting Bibliotheken 

Midden-Fryslân 
 

Stichting Bibliotheken Midden-Fryslân stelt gratis WiFi voor haar bezoekers beschikbaar, 

voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. 

  

De bibliotheek biedt geen ondersteuning bij het opzetten van een verbinding op 

apparaten van derden. 

  

Gebruik van deze dienst is alleen mogelijk voor mobiele apparaten en bijbehorende WiFi-

voorzieningen. 

  

Het gebruik van draadloos netwerk van Stichting Bibliotheken Midden-Fryslân is op basis 

van een fair use policy. Dit houdt in dat er geen vaste limiet is gesteld op de hoeveelheid 

data die mag worden verstuurd en ontvangen. 

 

De bibliotheek kan ingrijpen als er significant meer dataverkeer wordt gebruikt, dan het 

gemiddelde door één gebruiker. De bibliotheek houdt het recht om door deze of andere 

reden, de verbinding met de gebruiker te blokkeren. 

  

De signaalsterkte is niet overal even sterk. Het is mogelijk dat u verschillende 

signaalsterktes opmerkt. 

  

Printen is niet mogelijk. Wilt u printen dan kan dat via de publiekscomputers. 

  

De bibliotheekcatalogus is te raadplegen via onze website http://www.sbmf.nl. Onze 

databanken zijn uitsluitend toegankelijk via de computers van de bibliotheek en niet via 

het WiFi netwerk. 

  

De bibliotheek neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie die door de gebruiker 

geplaatst is op een server of gepubliceerd is op internet. Een gebruiker is geheel 

verantwoordelijk voor de informatie die op de server/internet geplaatst wordt. De inhoud 

en strekking van de tekst en afbeeldingen mogen in geen geval pornografisch, 

discriminerend of anderszins aanstootgevend zijn. De gebruiker verplicht zich te houden 

aan de letter van de wet aangaande copyright. U mag niets naar het internet uploaden 

waarvan u niet zeker bent dat u het copyright bezit. 

  

• De gebruiker verklaart de bibliotheek nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele 

uitval van het internet, netwerk en/of verlies van data of derving van inkomsten door 

technische of andere storingen. 

  

De bibliotheek heeft het recht het draadloos netwerk op ieder gegeven moment te 

deactiveren, om onderhoud te verrichten. De bibliotheek heeft het recht een gebruiker 

van het netwerk te verwijderen, indien men zich niet naar behoren gedraagt of zich niet 

houdt aan de huisregels van Stichting Bibliotheken Midden-Fryslân. 

 

De bibliotheek neemt geen verantwoordelijkheid voor de veiligheid van apparatuur, 

laptop configuraties, verwijderingen van de beveiliging of wijzigingen aan bestanden als 

gevolg van het gebruik van het draadloze netwerk van de bibliotheek. 

 

De bibliotheek neemt geen verantwoordelijkheid voor enige veranderingen die gemaakt 

worden aan de instellingen van uw computer of andere apparatuur en kan geen garanties 

geven voor de werking van het netwerk in combinatie met uw mobiele apparatuur. 


