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Internetverkeer) .
Uitgegeven, 17 februari 1997
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0

0

Pagina 2 . Aoonœ#ngsblad van Aruba 1997 no . 12
IN NAAM DER KONINGIN!
DE GOUVERNEUR van Aruba,
In overweging genomen hebbende:
dat het wenselijk is in Aruba via de l|raslNetuur van de SETAR toen|moge|j|eden te opnemen tot het wereld|jde teleeommu||tienetwerk dat wordt aangeduid met de naam Internet;
dat het derhalve noodzakehjk is de voorw|rden en tarieven voor die
toegang te regelen;
Gelet op :
artikel 9 van de LanGsverorde|ng Telecommu|otiebedrijf Aruba (AB
1992 no. GT 1) ;
Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten :
Artikel 1
In dit |ndsbesl|t wordt verstaan onder:
bedrijf : de tot de openbare dienst behorende rechtspersoon
Telecommu||tiebeddjf Aruba;
Direcleur de (lireeteur van het bedrijf ;
Internet het ten behoeve van de uitwisse|g van gegevens opgezette wereld|jde openbare netwerk van computernetwerken;
randapparatuur een samenstel van een digitaal zend- en ontvangsttoestel en de bexe|ngsapparatuur daarvoor, inclusief
ro|ammatuur, bestemd voor toepassingen mel het
1)
oog op loegang tot het Internet;
toe|ngssysieem : de teleco=uni|ti-i|rastxetuur van het bedrijf ,
dat toegang verleent tot het Internet;
aansluiung het door het bedrijf invoeren van een aan de aanvrager toegekende ident|i|de op het toe|n|systeem
teneinde een di#tale verbindlng tussen de randapparatuur van de gebruiker en het tœgan|systeem op te
kunnen bouwen of in sland te houden;
aanvrager : degene die een verzoek tot aansl|ting op het toegu|systeem indient;
abonnee degene die een |nsluitlng heeft op het toegangssys-
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teem , ongeachl wie de werkeEjke gebruiker van de
|nsl|ung is ;
abonn|naam : unieke naam ter idenœl|ue van een abonnee;
wachtwœrd : een geheime code behorend bij een abonneennnm;
faeihteit : een extra functioMhteit ten behoeve van alle abonnees
of een specifieke abonnee welker activatie door de
#
abonnee plaatsWndt
i
systee|uncde : een bijzondere werlrxng ten behoeve van een spe|ieke
abonnee, (lie door hel bedrijf geaetiveerd wordt;
i|ormatiedienst : een dienst waarbij gegevens ja het toegangssysteem
besch|'kb|r worden gemaakt voor |bNikers van het
Inlernet;
maand : een |lenderm|nd;
tijdsee|eid : een perlode, zoveel mogelijk overee|omend met een
Mneengeslolen djdspanne van zestig seconden.
Artikel 2
Het bedrijf exploiteert een toe|ngssysteem met l'nnchtne|ng van
de voorseh|ten van dit l|dsbesluit.
Artikel 3
1. Het bedrijf stelt zijn loe|ngssysteem ten dienste van een ieder
die de beseMkMng heeft over een teleoonaansluit|g, door middel van
het sluiten van een overeenkomst daartoe tussen het bedrijf en een derde,
met i|chtne|ng van de bepalingen van dit landsbesluit .
2 . Behoudens ingeval naar het oordeel van de Di-cteur voor het tot
stand brengen of in stand houden van een verbinœng door het bedzsf
abnorm|l hoge kosten zouden moeten worden |maakty is het bedrljf ver'plicht een aanvraag tot Mnsluit|g op het toe|ngssysteem te honoreren.
Indien de aanvra|r in een geval als bedoeld in de eerste volzin , instemt
om het volledige -lnvesler|ngsbedrag, vermeerderd met een toeslag van
ten hoogste 25%, A|oor z|jn rekening te nemen en deze bij vooruitbetaling
te voldoen: kan de Directeur, mits dit past binnen de bedrijfsvoering:
door het bedrilf de nodige voorzie|ngen laten |nbrengen.
Artikel 4
1. Het bedrijf draagt ervoor zorg dat het toe|ngssysteem te allen
tijde een capadteit heeft van ten |nste 2400 bits per seconde .
2 . Op het bedrijf rust niet de plicllt te voorkomen dat Goor gebruikers van een |nsluiting inzage wordt verkregen in vetkeer op het Internet v dat niet voor de desbetreffende gebxiker bestemd is .
Artikel 5
1. Een verzoek tot realisatie van een MnslGting wordt door de aan-
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vrager en een verzoek tot wijziging van een |nsluiting of tot het verkrijgen of wijzigen van een systeemfunctie of faciliteit wordt door de abonnee
ingediend bij het bedrijf door invulling en ondertekening van een kosteloos door het bedrijf te verstre|en aanvraadormulier.
2 . Abonnee kan zijn iedere meerde|arige Mtuurlijke persoon die is
ingeschreven in het bevo|in|x|ster van Aruba, en iedere rechtspersoon die in Aruba gevestigd is . De aanvrager toont desverlanwd ten genoegen van de Directeur aan dat nnn de voorwaarde van de eerste volzin
wordt voldaan . Geschiedt de aanvraag zoals bedoeld in het eerste lid , ten
behoeve van een rechtspersoon, dan toont de onderteken|r van hel desbetxffende formulier zijn verte|nwoordi|n|bevoegdheid aan.
3 De Directeur kan een verzoek als bedoeld in het eerste lid, weigeren, indien:
a. de aanvrager Met aan zijn geldelijke verphchtingen uit hoofde van een
vroegere overeenkomst met het bedrijf of uit hoofde van andere diensten of leve|nties door het bedrljf heeft voldaan, of
b de aanvrager eerder heeft gehandeld in slrijd met dit hndsbesluit of
. g sejjrsten.
de daarop beruslende voorwaarden o voor
4 . In geval van een wijziging van bij de aanvrage verstrekte gegevens legt de abonnee de wijziging vast in een daarvoor door het bedrijf
kosteloos te verstrekken formulier.
5 . In gevallen waarin de Directeur zulks nodig oordeelt, kan Mj van
de aanvrager en van de abonnee een waarborgsom vorderen ter dekking
van rekeningen van het bedrijê aan de abonnee ter zake van het gebm.lik
van het toe|n|systeem .
6 . Het bedrijf kan onderne|ngenz niet zijnde natuur|jke personen
of overheidsinsteli|gen , die optmden als leveraneier van mndapparatuur , en die voldoen aan door het bedrijf te dezer zake te stellen voorwaarden, in de gelegenheid stellen om in nnnm van het bedrijf handelœgen
te verrichten bij het nnnvragen en realiseren van |nsl|tingen op het
toe|gssysteem.
Artikel 6
1. Bij het tot stand brengen van een aansluiting worden de daaraan
toe te kennen abonneenaam en, indien van toepassing, het waehtwoord
door de Direeteur vastgesteld. Een aanvrager kan geen reeht doen g'elden
op het verkrijgen van een bepaalde abo|eennnm of een bep|ld wachtwoord.
2. De Directeur ziet erop toe dat het bedrijf een toegekend waehtwoord aan Iziemand bekend maakt dan de abonnee .
3. De Directeur is bevoegd, indien het belang van het bedrijf dit
,vordert de abonneennnm of het wachtwoord na kennl'sgevœg nnn de
i eft de abonnee geen reeht
abonnee te wijzigen. Een dergelijke wijz g'ing ge
op schadever|œng.
4 . De abonnee dient zorg te dragen voor de aanschaf en het pro|mmeren van de voor het gebruik van de b|j de |nsluiting benodigde
gegevens in de randapparaluur; de kosten voor die pro|mmering zijn
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voer rekening van de abonnee.
Artikel 7
1 . De voorw|rden die gelden voor het leveren van info|tiediensten door het bedrijf of door derden worden door de Directeur vastgeâ
legd in algemene voo-aarden en door hem bekendgemnnkt in de Landscourant van Aruba .
2. Alle abonnees kunnen i|ormatiediensten leveren, mits zij daarbij
handelen ove|e|omstig de voo-aarden bedoeld in het eerste iid .
Artikel 8
1 . De abonnee is aa|prake|l voor de betaling vap het abonnementsgeld voor |nsluiting op het toe|ngssysteem.
2 . Het abonnements|ld bestaat uit de som van:
a. de vaste |andehjkse kosten en
b . de variabele maandeHjkse kosten van de |nsluiting.
3 . De vaste kosten: bedoeld in het tweede lid , onderdeel al bestaan
uit de kosten van:
a. het abonnement op de aansluiting;
b . de eventuele abonnementen op systee|uneties of faciHteiten.
Deze kosten zijn op de eerste van de desbet-ffende mnnnd invorderb|r.
4 . De variabele kosten , bedoeld in het tweede lid , onderdeel b ,
bestaan uit de kosten van :
a . een larief per tijdseenheid of gedeelle daarvan met een minimum van
één tijdseenheid voor de instandhouding van de verbihding met hel
toe|n|systeem;
b . een tarief per volum|enheid of gedeelte daarvan voor de îns|ndhouding van de verbinding mel het toegangssysleem;
c. de acliveHng van facihteiten.
Deze kosten zijn op de eerste dag van de volgende maand invorderb|r.
5 . De taHeven voor de abonnementen o faciliteiten en systeemfuneP
ties en voor de activering van systeemfunctses worden door de Directeur
vastgesteld en bekendgemaakt in de Landscourant van Aruba.
6 . De Directeur is bevoegd, indien dit past binnen de bedrijfsvoeringy de in he: vijfde lid genoemde tarieven te verlagen, mits de nieuwe
larieven tevoren zijn bekendge|kt in de Mndscourant T'an Aruba.
7 . De door hel bedrijf gere|streerde metingen ter zake van de verschuldigde kosten zijn voor de vaststel|ng van het bedrag van de rekening beslissend .
Artikel 9
Naast de kosten, bedoelG in artikei 8 , tweede lid , is het bedrijf bij
verhuizing van de abonnee , wijzigjng van de overeenkomst als bedoeld in
artikel 3 , eerste lid eontractsoverneming, bijzondere rekeingspecificat
tie en andere adminzstratieve Mndelingen gereehtigd de door de Direc-
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teur daalwoor vastgeslelde ad|nist|t|ekosten in rekening te brengenz
mits deze tarieven van tevoren zijn bekendgem|kt in de Mndseourant
van Aruba.
Artikel 10
.1 De retributie voor het tot standbrengen van een aansluiting beAn 25 - en wordt hetzij afzonder|jk in rekezting gebracht: hetzij
|raagt . ,
vermeld op de rekening, bedoeld in artikel 12, eerste lid.
.2 Het abonnement gaat in op de datum waarop de |nvraag door het
i Rgevoerd. Indien de Mnvraag wordt geweigerd of Gm|trokbedrijf s u
ken vindt restitutie plaats van de voo-itbe-lde gelden, bedoeld in het
eerste lid.
.3 Indien een abonnement is ingegaan gedurende een mnnnd. worden
enoemd in artikel 8, tweede lid, onderdeel al naar evenredigde kosten g
h id in rekerling gebracht. Voor de berekening wordt een mpnnd gesteld
e
op dertig dagen.
.4 De minx'mumduur van een abonnement bedraagt 6 maanden. Indien
luiting binnen deze termijn wordt opgezegd, zijn, naast de lopeneen aans
de veoueht|gen, verschuldigd en terstond invorder|r de kosten,
bedoeld in artikel 8, tweede Bd onderdeel al over de nog riiet verlopen
#
mnnnden van de |nimumduur van de overee|omst.
Artikel 11
De kosten die door het bedrijf y onveronderd overige wettelijke
'b 1in en ter zake van de kosten voor het çebruik van de i|rastructuur
epa g
d SETAR nnn een abonnee in rekenl!àg geb|cht kurmen worden
van e ,
voor ltet hebben van een |nsl|ting, bedragen :
'zkel 8 derde lid, Ytnnr keuze van de
a. als vaste kosten, bedoeld in art ,
abonnee :
10 Afl 25 - per mnnnd, waarbij per maand de eerste dHehonderd
. . , u ayug worden getijdseenheden van de verbindmg niet in re e
braeht, of
20 Afl 50 - per mnnnd, waarbij Jter mnnnd de eerste ne||onderd
. . : uj wordeu getijdsee|eden van de verbindlng rliet in reke ng
bzsaeht, of
3* Afl 100 - per mnnncl, waarbij per maand de eersle tweeduizend. . , j aeyjjrjg
vierhonderd tijdseenheden van de verbindmg Met n r
worden gebracht;
b als variabele kosten? bedoeld in artikel 8 s vierde lid, onderdeel a:
O 15 er tz'jdseenheid bij vaste kosten als bedoeld in onder1 . Afl . 0 , p
deel al ten 10 ;
20 Afl. 0 11 per tijdsee|eid bîj vaste kosten als bedoeld in onderdeel a, ten 20 ;
31 Afl . 0 10 per djdseenheid bij vaste kosten als bedoeld in onderdeel a, ten 30 .
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Artikel 12
1. De rekenfng, ver|eldende het verschuldigde abonne|entsgeld
wordt çezonden nnn de abonnee of een door deze Mngewezen betaahnstelling. Zzj bevat de bedragen van de vaste kosten en de variabele kosten.
2 . Met instemming van de abonnee kan de verzending van de rekening op elektro|sche wijze geseMeden. Als factuurdalum gelm dan de
datum van elektx|che verzend|g.
3 . Alle nnn het bedrijf verschulœgde bedragen worden betaald bij
een door de Directeur d|rtoe op de rekenlng vermelde instelhng. Op
verzoek van de abonnee kan de betaling ook gesehieden door auto|tische
overschHjvœg van het verschul|gde bedmg van een op nnnm van de
door de abonnee bij een be||stelMq |ngehouden rekening.
4 . De belnllng van de rekening dzent te geschieden v|ôr een door de
Directeur de bepalen ' datum die op de rekening vermeld wordt . Indien
betaling niet lijdig |schiedt, is de abonnee vanaf dat momept een bedrag
aan rente verschuldigd met een percenta|, |lijk aan dat van de alsdan
geldende wettelijke rente .
5 . Indien de abonnee op het daalwoor gestelde |ijdstip niet volledig
heeft voldaan nnn zijn be||ngsveo|chun|n, is het bedrijf gerechtigd
tot afsluiung van de nxmsluidng over te gaan, mits de abormee ten minste
vierent|ntig uur tevoren schdftelijk of telefo|sch van de aanstaande
afsluiling op de hoogte is gesteld .
6 . Indien een afsluiting als bedoeld in het vijfde lid, langer dan
dertig aehte-envol|nde dagen heeft geduurd, heft de Directeur de aansluiling op . .
7 . Indien door het bedrijf wordt overgegaan tot incasso bij een
abonnee van door hem aan het bedrijf versehuldigde gelden, wordt aan de
abonnee als in|ngskosten in Nkening gebracht een bedrag van 15% van
de uitstaande schuld.
Arukel 13
1 . Teg'en de in rekening gebrachte bedragen kurmen binnen dertig
dagen na ontvangst van de rekening bij het bedrijf bezwaren kenbaar
worden gemaakt. Na verloop van die periode zullen bezwaren Met meer in
behande|ng worden genomen, tenzij de overschrijding van de termijn niet
aan de abonnee kan worden toegerekend .
2 . Indien een abonnee bij herhaling bezwaar heeft ingediend tegen
de in rekenlng gebrachte bedragen en die bezwaren telkens ongegrond
zijn gebleken, kan het bedrljf lndlen wederem bezwaar wordt aangetekend, de te maken onderzoekskosten in Nkerling brengen. Het bedrijf
zal , indien zij van deze bevoegdheid gebzqzik wenst te makenz de abonnee
hiervan voor aanvang van het onderzoek op de hoog'te stellen.
3 . Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen geven geen
recht op uitstel van betaling van het op de rekening vermelde bedrag.
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Artikel 14
1. Inœen de abonnee zijn |nsluidng, al dan rliet tegen verg|ding,
aan een derde ter beschiœng stelt: b Wft hij ve|twoorde|jk voor al
hetgeen met de |nsluiting geschiedt.
2. Indien het wachtwoord van een abonnee teg'en diens wil bekend is
geworden, deelt Mj zulks aan het bedrijf mede ovewenkomstig een daarvoor vast|stelde procedure . De variabele kosten tot aan één uur na het
doorgeven van de mededeling komeh voor rekening van de abonnee .
3 . Bij het geven van een nieuw wachtwoord en het weer in dienst
stellen van zijn aansluitmg worden de abonnee daarvoor geldende administmdekosten, bedoeld in artikel 9 in Nkening gebracht .
Artikel 15
1. Zodra eerl storing optreedt in de nnnsluiung van een abonnee,
deelt deze dit en hel bedrijf mede. Het bedrijf stelt zo spoedig mogelijk
een onderzoek in naar de oorzaak van de storing. De abonnee verleent
medewerHng aan het slor|gsonderzoek.
2. De kosten van het stodngsonderzoek: bedoeld in het eerste lid,
worden de abonnee in rekerling gebracht : tenzij uit dit onderzoek is gebleken dat de storing werd veroorz|kt door een aan het bedrijf toe te
rekenen voorval.
.3 Indlen een abonaee gedurende ten minste tien |neen|sloten
i luiting tengevolge
dagen geen gebruik heeft kunnen maken van z jn Mns
van een aan het bedrijf toe te rekenen stoting op het toe|ngssysteem,
kan de abormee aanspraak maken op terugbetanng van een bedrag ter
grootte van een dertigste deel van de kosten, bedoeld in artikel 8 , tweede
lid onderdeel a, voor elke dag na de datum van de stodngsmelding.
#
Artikel 16
1 . Een abonnee die wegens verblijf in het buitenland of om andere
redenen een |nsluiting tijdelk'k wil afsluiten, doch zijn abonneen|m en
waehtwoord w11 behouden kan schHftelijk bij de Directeur een verzoek
!
tot tijdelijke Hsluiting indlenen .
2 . Tijdelijke afsluiting is mogelijk voor een periode van ten hôogste
zes maazzden.
3 Voor het reserveren van een abonneenaam en waehlwoord , bedoeld in het eerste lid: zijn bij voo|itbetaEng verschuldigd de vaste kosten zoals genoemd in artikel 8 tweede lid , onderdeel al van het abonnement over de periode van de tildelijke esluiting.
Artikei 17
1. |pzegglng van een abonne|ent voor een |nsluiting, systeemfunctie of faciliteit gesehiedt schriflehjk op een kosteloos door het bedrijf
te verst|kken formu|er.
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2 . Beëindizng van een abonnement als bedoeld in het eerste Mdy
gaat niet eerder in dan op de dag, volgend op de dag waarop de aanvraag
daartoe het bedrijf heeft bereikt .
Artikel 18
1. In afwijlçing van artikel 10 , vierde lid eerste volzin, kan het bet
drijf met een Met-mgezeten nnnvrager een Uldelijk abonnement aangaan
met een |ldsn|duur van ten hoogste drie en ten ml'nste negentig dagen.
2 De voo-aarden voor een abonnement als bedoeld in het eerste
lid worden vast|steld door de Direeteut.
Artikel 19
1 . Het bedrijf is bevoegd bil wijze van proef overeenkomsten aan te
n die andere vormen van Mnsluitin|n op het toe|gssysteem verwezenujken, met dien verstande dat het totaal aantal van dergelijke abonnementen ten hoogste vijftig bedraagt. Voor het sluiten van een overeenkomst over een bepaalde rlieuwe vorm van aansluiting, behoeft de Directeur de toestemma'ng van de raad van bestuur.
2 . Een over||omst als bedoeld in het eerste lid, heeft een geldlngsduur van ten hoogste een jaar.
3 De kosten van en de voorwaarâen voor een abormement als bedoeld in het eerste lid, worden vastgesteld door de Directeur.
Artikel 20
De abonnee is unsprakehjk voor alle sehade die het bedrijf Wdt als
vol van het gebruik van een |nsluidng, die strijdig is met dit lnndsge F
besluzt of de daarop berustende voorschriften. Aan hem worden alsdan in
rekerling gebracht de kosten van de schadey vermeerderd met een toexlag
van ten hoogste 25%, welke kosten door de abonnee dienen te worden voldaan binnen een door de Direeteur vast te stellen termijn.
Artikel 21
1 . Het bedrijf is niet aansprakeHjk voor sehade ter zake van het
ebruik: van het Met of rliet volledig functioneren van een nnnsl|tœg,
Z
van ad||st|tieve fouten of van andere tekorlkomin|n in de technîsche- of aaml'|stratieve dienstverle|ng door het bedri|f > tenzij de schade voortvlodt uit een storing op het toe|ngssysteem, de werd veroorzaakt door opzet of g'rove schuld van het bedrijf zelf.
2 . Alle gevolgen van het gebruik van randappa|tuur zijn volledg
voor risieo van de bruiker.
Z! bruikers
3 . Het bedrijf zs Mel a|sprakeox voor hanGeEngen van ge
van het Internet . *

0

0

Pagina 10 A|ondi|ngsblad van Aruba 1997 no. 12
Artikel 22
1. Het toe|ngssysteem en de aansluilin|n worden tot stand ge'bracht, door het bedrijf gewijzigd en onderhouden op de wijze en met de
middelen , die de Dlrecteur nodig oordeelt.
2 . Indien naar het oordeel van de Directeur het verkeer op het Internet hsnder ondervindt van een |nsluiting, volg't de abonnee de met
het oog daarop door de Directeur gegeven bijzondere voorsehr|ten op .
3. lnGien het nnnr zijn oordëel om teehnische redenen noodzake|A
,is kan de Direeteur hetzij één of meer Mdividuele a|sluitingeny hetzij
t toegangssysteem geheel of gedeeltehjk tijdelijk buiten g'ebruik stellen,
de
Mts hij de abonnees dnnrvan tevoren op de hoog'te heeft gesteld .
.4 De technl'sehe dgensc|ppen van een |nsluiungz systee|unede
teit kunnen door het bedrijf eenzijdig worden gewijzigd . Indien
of facili
Merdoor geb|ksmo|||eden worden gewgzigd heeft de abonnee het
t
recht het abonnement binnen één cNqàantl na invoermg van de wijziging te
beëindî|n.
Artikel 23
1 . De Directeur kan een abonnement schr|tehjk op elk tijdstip opheffen, indien:
a de ak|ozknee in strijd handelt mel dit hndsbesluit of de daaruit
voortvloeiende voorschriften;
.b het bedrijf door bijzondere omstandigheden rliet in staat is een uit het
i stand te houden.
abonnemenl voortvloeiende |nsluiting n
2 . Het bedrijf is n|et Mnsprake|| voor schade die door de opheffin? van een abonnement kan ontstaan.
3. De opheffing van een |nsluiting ingevolge het eerste lid ontslaat
de abonnee 'met van de veohchting tot betaling van de tot dat tijdstip
door hem voor het bezit van zijn abonnement of abonnementen verschuldigde vaste en variabele kosten en zijn overige schulden aan het bedrijf .
Artikel 24
1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die
van zijn plaatsing in het A|ondi|n|bhd van Aruba.
2 Het kan worden Mngehaald als Mndsbesluit voorw|rden Internetverkeer.
Gegeven te Oranjestad : 15 augustus 1996
O . Koolman
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