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De ‘Skype Free call’-button is zichtbaar voor alle gebruikers van ‘Skype’ op iedere willekeurige internetsite waarop
het specifieke telefoonnummer staat vermeld.
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Ten aanzien van de verbinding via de ‘Skype Free call’-button gelden de volgende voorwaarden:
• De Telefoongids BV (DTG) geeft geen minimum garantie voor het aantal verbindingen;
• Indien er per jaar meer dan 50 verbindingen tot stand komen, wordt de ‘Skype Free call’- button omgezet in een
reguliere Skype-button, tenzij nader overeengekomen.
• Indien de call limiet wordt overschreden, dan de ‘Skype Free call button’ tijdelijk worden geschorst zodat free call
gesprekken gedoseerd worden verdeeld over de overeengekomen maanden.
• Er wordt geen beperking gesteld aan de duur van de verbinding;
• De verbinding vindt alleen plaats naar een vast netnummer in Nederland;
• Er zal geen verbinding mogelijk zijn met 0900-, 0800- en 06-nummers.
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DTG behoudt zich te allen tijde, naar eigen goeddunken, het recht voor uw toegang totdDe ‘Skype Free call’-button
om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen en/of te weigeren. DTG is nimmer tot
enige schadevergoeding gehouden.
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DTG kan de inhoud en de beschikbaarheid van de ‘Skype Free call’-button aanpassen, beperken, uitbreiden en/of
buiten dienst stellen;
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DTG zal zich inspannen voor het beschikbaar zijn en de werking van de ‘Skype Free call’-button, maar garandeert niet
de volledige en permanente beschikbaarheid/werking hiervan, meer in het bijzonder garandeert zij niet, noch aanvaardt
zij aansprakelijk te zijn voor, de beschikbaarheid/werking van faciliteiten van derden benodigd voor de uitvoering van de
‘Skype Free call’-button. DTG kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor enige directe, indirecte,
gevolgschade of enige andere schade voortvloeiend uit, of op een of andere wijze verband houdend met, het gebruik
of de werking (of het niet of slechts gedeeltelijk beschikbaar zijn) van de ‘Skype Free call’-button, zelfs als DTG van de
gebreken en/of de mogelijkheid van schade op de hoogte is gesteld. Behalve indien deze schade te wijten is aan opzet
of grove schuld.
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Op deze fair use policy is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke mochten voortvloeien uit
deze overeenkomst, zullen worden beslecht door de ter zake bevoegde Nederlandse rechter.
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Op het gebruik van Skype zijn de voorwaarden van Skype van toepassing. Deze zijn te vinden op http://www.skype.com/
legal/eula/
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