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PROEFPERIODE & ABONNEMENT
Uw gratis proefperiode start direct na het aanmaken van uw account en loopt tot het einde van de volgende
maand. U ontvangt voor het aflopen van de gratis proefperiode automatisch een factuur. Het betalen van deze
factuur geldt als het verlengen van uw gratis proefperiode naar een abonnement, met de looptijd van één jaar.
Het niet betalen van de factuur geldt als een opzegging van uw abonnement of als het niet omzetten van de
proefperiode.
SPAM VRIJ
Er zullen geen banners geplaatst worden op uw accountpagina's en teller overzichten. Ook zal de geplaatste
tellercode geen banner en/of popups genereren op uw website.
GEBRUIK VAN DE TELLER
Het is niet toegestaan de teller te gebruiken om pagina's te meten buiten het door u opgegeven IP-adres of
opgegeven domeinnaam.
CONTRACT WIJZIGING
U kunt op elk moment tellers aan uw abonnement toevoegen. Deze zijn direct aanwezig en zullen gekoppeld
worden aan uw account.
CONTRACT BEËINDIGING
Indien u de ontvangen factuur niet betaalt binnen 4 weken van de nieuwe periode, geeft u aan dat u wilt stoppen
met uw abonnement en zullen wij uw account verwijderen en uw abonnement stopzetten.
U kunt uw abonnement ook via een e-mail naar support@chatostats.nl schriftelijk opzeggen. Wij zullen de
opzegging dan middels een reply naar het bij het account opgegeven e-mail adres van de administratieve
contactpersoon, bevestigen.
Bij beëindiging van uw abonnement zal de toegang tot uw account beëindigt worden. Ongeacht de looptijd zult u
geen restitutie ontvangen van reeds betaalde bedragen.
Chatostats is altijd gerechtigd om bij misbruik van de aangeboden dienst, zonder enige reden van opgaaf, uw
account te beëindigen.
PRIVACY VAN PERSOONSGEGEVENS
Chatostats zal uw accountgegevens niet verstrekken aan derden. Deze blijven afgeschermd en worden
zorgvuldig beheert.
NIEUWSBRIEF
U bent na aanmelden automatisch aangemeld op de mailinglijst van Chatostats, zodat we u op de hoogte kunnen
houden van updates en onderhoudswerkzaamheden.
BACKUP
Chatostats zorgt voor tijdige uitbreiding van capaciteit en het maken van back-ups, zodat bij mankementen er
een actuele back-up van uw gegevens (niet ouder dan 24 uur) aanwezig is. Deze zal door onze systeembeheerder
worden teruggeplaatst indien noodzakelijk.
AANSPRAKELIJKHEID
Chatostats kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden, voor verlies van gegevens door tekortkoming
van hard- en/of software. Tevens wordt Chatostats door u gevrijwaard van elke claim geplaatst door derden, als
gevolg van uw abonnement en/of statistieken.

