Weernet.be | Algemene voorwaarden
Het aansluiten van een Renkforce Internet Weerstation op Weernet.be is gratis. De
eigenaar van het station (hierna “Gebruiker”) aanvaardt daarbij impliciet de hieronder
vermelde Gebruiksvoorwaarden. Bij het niet-naleven van deze Gebruiksvoorwaarden
behoudt Weernet.be zich het recht om het weerstation af te sluiten van Weernet.be.

Gebruiksvoorwaarden
1. De Gebruiker verbindt er zich toe om het weerstation op een meteorologisch
representatieve plaatst te installeren (dit volgens best effort).
2. De Gebruiker verbindt er zich toe om het ontvangertje te voorzien van een
“always on” internetverbinding, en daarbij de downtime te beperken (volgens
best effort).
3. De Gebruiker staat in voor een degelijk onderhoud van het station, zoals
uitgelegd in de handleiding van het station.
4. De Gebruiker deelt aan Weernet.be de precieze locatie mee van het station (in
latitude/longitude coördinaten); een eventuele verplaatsing van het station
wordt onmiddellijk aan Weernet.be meegedeeld.
5. De Gebruiker stemt ermee in dat de data van de buitensensor worden
gepubliceerd als “open data” op Weernet.be.
6. De Gebruiker stemt ermee in dat de data worden doorgestuurd naar WOW-NL.
7. De Gebruiker meldt het eventuele stopzetten van het station onmiddellijk aan
Weernet.be.
8. De Gebruiker respecteert de licentie die rust op de websitecontent van
Weernet.be, met name de CC BY-NC-SA 4.0 licentie.

Service aangeboden door Weernet.be
1. Weernet.be integreert het station in het Weernet.be netwerk.
2. Weernet.be biedt een dashboard van het station met een eigen URL van de
vorm https://<statname>.weernet.be met <statname> een korte naam voor het
station.
3. Weernet.be stuurt de data in real-time door naar WOW-NL.

Verbintenis Weernet.be
1. Weernet.be beperkt de downtime van de website (volgens best effort).
2. Weernet.be deelt nooit persoonlijke gegevens van de Gebruiker met enige
andere partij.
3. Weernet.be publiceert op geen enkele manier de data van de binnensensor.
4. Weernet.be behoudt zich het recht om de Service stop te zetten; deze
beslissing zal 14 dagen vòòr het afsluiten van de Service aan de Gebruiker
worden meegedeeld. Daarbij zal Weernet.be de aanmeldingsgegevens van
WOW-NL overdragen aan de Gebruiker.

Slotbepaling
Weernet.be is niet aansprakelijk voor enige schade welke is of kan ontstaan door
gebruik van de Service van Weernet.be.

