
 
Gebruiksvoorwaarden DELTA Energie B.V. en DELTA Fiber Nederland  B.V. op het 
gebied van uw persoonlijke account 

 
A. Algemeen 

Inleiding 
 
1.1 Deze gebruiksvoorwaarden (hierna te noemen: deze “Gebruiksvoorwaarden” ) hebben 

betrekking op een aantal onderwerpen die samenhangen met uw gebruik van diensten die DELTA 

Energie B.V. en/of DELTA Fiber Nederland B.V. (hierna te noemen: “DELTA”) aanbiedt op het gebied 

van uw persoonlijke account (hierna te noemen: de “Dienst”). De Dienst bestaat uit het kosteloos 

verschaffen van een persoonlijk account waardoor u toegang krijgt tot uw persoonlijke informatie 

via onze website(s) (hierna te noemen: “DELTA-account”) en waarbij u de mogelijkheid heeft uw 

persoonlijke gegevens in te zien dan wel te wijzigen via verschillende internetportalen van DELTA 

(hierna te noemen: “Portal”). 
 
Definities 
 
2.1 Voor deze Gebruiksvoorwaarden hanteert DELTA een aantal definities. Deze definities zijn 
de volgende en worden in de nu volgende bepalingen met hoofdletters aangegeven: 
 
Content: Teksten, afbeeldingen, bestanden dan wel andere data, allen in digitale vorm die door 

DELTA zelf dan wel door u via tussenkomst van het internet worden verzonden, ontvangen dan wel 

gepubliceerd, alles in de meest brede zin van het woord. 
 
DELTA: DELTA Energie B.V. en/of DELTA Fiber Nederland B.V. en/of andere entiteiten van de 
DELTA-groep die gebruik maken van de Portal.  
DELTA-account: uw persoonlijke account waardoor u toegang krijgt tot uw persoonlijke informatie  
via de Portal.  
DELTA-groep: De groep ex. artikel 2:24b BW waar DELTA toe behoort. 
 
Dienst: De dienst van DELTA zoals gedefinieerd in artikel 1 lid 1 van deze Gebruiksvoorwaarden. 

Gebruiksvoorwaarden: Deze gebruiksvoorwaarden van DELTA zoals deze te vinden zijn op het Portal, 

inclusief alle aanpassingen die DELTA daarop maakt in de loop der tijd. 
 
IE-rechten: Alle huidige en toekomstige rechten aangaande industrieel- en/of intellectueel eigendom 

bestaande uit, doch niet beperkt tot, patenten, modellen, merk- en handelsnamen, domeinnamen, 

designs, auteursrechten, databankrechten en know how, ongeacht het feit of voornoemde rechten 

wel of niet reeds geregistreerd of te registreren zijn. 
 
Klant(en): De natuurlijke- of rechtspersoon of personenvennootschap dan wel andere juridische 
entiteiten die gebruik maken van de Portal. 
 
NAW-gegevens: Persoonlijke gegevens van een Klant waarmee deze is te identificeren, mogelijk 

bestaand uit, maar niet beperkt tot, naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, mailadres en IP-

nummer. 
 
Persoonlijke Pagina: een beveiligde pagina beschikbaar voor bepaalde Klanten waarop onder 

meer naast persoonlijke gegevens van de Klant ook wordt vermeld van welke Diensten de Klant 

gebruik maakt. 
 
Portal: De website(s) van DELTA waar Klanten onder meer hun Persoonlijke Pagina 
kunnen raadplegen.  
Privacy-verklaring: de privacy-verklaring van DELTA , die te vinden is op www.delta.nl. 
 
Gebruik door Klanten van de Dienst en toepasselijkheid Gebruiksvoorwaarden  
3.1 Om van de Dienst gebruik te maken dient u hiertoe gerechtigd te zijn op grond van de wettelijke 

https://www.delta.nl/privacyverklaring


 
bepalingen in het land waar u woonachtig of gevestigd bent. Dit impliceert onder meer dat indien u 

een natuurlijke persoon bent, u een leeftijd moet hebben waarop u bevoegd bent om 

rechtshandelingen te verrichten. Indien u gegevens dient te verstrekken om gebruik te maken van de 

Dienst, dienen deze gegevens waarheidsgetrouw te zijn. 

 

3.2 Bij het gebruik van de Dienst of een aanmelding daartoe dient u zich te allen tijde te onthouden 

van enig gedrag dat strijdig is met de verplichtingen die vanuit de wet- en regelgeving alsmede de 

jurisprudentie op u rusten. DELTA kan voorts aanvullende voorwaarden stellen aan u voor het 

gebruik van de Diensten. 

 

3.3 Door gebruik te maken van de Dienst aanvaardt u de toepasselijkheid van deze 

Gebruiksvoorwaarden. DELTA streeft er naar dat u deze altijd op een eenvoudige wijze kan 

benaderen doordat deze telkenmale op een prominente plaats op onder meer het Portal aan 

Klanten beschikbaar wordt gesteld. Op de Dienst is onze Privacy-verklaring van toepassing. 

 

3.4 Indien een Klant in strijd handelt met de Gebruiksvoorwaarden, kan DELTA onder meer de Klant 

toegang tot de Dienst ontzeggen en andere maatregelen nemen welke noodzakelijk zijn in het kader 

van genoemde inbreuk door de Klant op de Gebruiksvoorwaarden. In deze Gebruiksvoorwaarden 

worden enkele specifieke maatregelen benoemd, doch de te nemen maatregelen zijn niet 

uitputtend beschreven. 

 

3.5 Indien bepalingen uit de verschillende onderdelen van deze Gebruiksvoorwaarden van 

toepassing zijn doch strijdig zijn met elkaar, heeft het bepaalde in de bepaling van het onderdeel dat 

het meest specifiek ziet op de situatie voorrang. Indien ook andere algemene voorwaarden van 

DELTA Energie B.V. en/of DELTA Fiber Nederland B.V. en/of andere entiteiten van de DELTA-groep 

die gebruik maken van de Portal, van toepassing zijn en bepalingen uit voornoemde algemene 

voorwaarden strijdig zijn met deze Gebruiksvoorwaarden, heeft het bepaalde in de bepaling van het 

onderdeel dat het meest specifiek ziet op de situatie voorrang. 

 

3.6 Misbruik onze Dienst niet. Verstoor onze Dienst niet en probeer de Dienst niet te openen via 

een andere methode dan de interface en de instructies die we leveren. Daarnaast mag u geen 

account aanmaken op de naam van een ander persoon of bedrijf, behalve als u van deze persoon of 

het bedrijf schriftelijke toestemming heeft. U mag onze Dienst alleen gebruiken op de wettelijk 

toegestane wijze. We kunnen de levering van onze Dienst aan u opschorten of stopzetten als u niet 

voldoet aan onze Gebruiksvoorwaarden of ons beleid of als we vermeend wangedrag onderzoeken. 

 

3.7 Door uw gebruik van onze Dienst verkrijgt u niet automatisch IE-rechten op onze Dienst of de 

inhoud die u opent. U mag inhoud uit onze Dienst niet gebruiken, tenzij u toestemming krijgt van 

de eigenaar van de inhoud of dit anderszins wettelijk is toegestaan. Deze Gebruiksvoorwaarden 

verlenen u niet het recht de merken of logo’s te gebruiken die in onze Dienst worden gebruikt. U 

mag de juridische informatie die in of bij onze Dienst wordt weergegeven, niet verwijderen, 

onleesbaar maken of aanpassen. 

 

3.8 We kunnen u administratieve berichten en andere informatie sturen in verband met uw gebruik 
van de Dienst. U kunt zich afmelden voor sommige van deze berichten. 
 

Zakelijk gebruik van onze Diensten 
 
4.1 Als u onze Dienst namens een bedrijf gebruikt, accepteert dat bedrijf deze Gebruiksvoorwaarden. 



 
Het bedrijf zal DELTA en haar partners, vertegenwoordigers, agenten en medewerkers vrijwaren 

van en schadeloosstellen tegen claims, rechtszaken of processen die voortvloeien uit of zijn 

gerelateerd aan het gebruik van de Dienst of schending van deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief 

aansprakelijkheid of kosten voortvloeiend uit alle claims, verliezen, schade, rechtszaken, vonnissen, 

proceskosten en advocatenkosten. 
 

Gebruik Portal 
 
5.1 Bij het aanbieden van het Portal gaat DELTA zorgvuldig te werk. Daarbij tracht DELTA zich op te 

stellen zoals dat van een maatschappelijk geëngageerde internet dienstverlener mag worden 

verwacht. Echter, DELTA kan in ieder geval niet in staan voor de juistheid van Content als getoond op 

het Portal - inclusief verwijzingen naar andere websites - en kan ook niet garanderen dat alle 

functionaliteit van het Portal werkt. 

 

5.2 DELTA respecteert IE-rechten van derden en hecht er waarde aan dat haar Klanten deze 
rechten ook respecteren. 

 

5.3 DELTA tracht zoveel mogelijk misbruik door derden van het Portal tegen te gaan, doch kan 
geen garantie geven dat het Portal nimmer door derden wordt misbruikt. 

 

5.4 Alle rechten op het Portal, inclusief de Content als daarop geplaatst, berusten bij DELTA voor 

zover deze rechten niet worden ingeperkt door rechten van derden. Zonder voorafgaande 

toestemming is het een Klant niet toegestaan het Portal (of delen daarvan) openbaar te maken te 

kopiëren, te wijzigen en/of te verspreiden, alsmede om het Portal in te zetten voor zakelijke 

activiteiten van de Klant, tenzij dit expliciet door DELTA is toegestaan. 

 

5.5 DELTA is gerechtigd Content naar eigen inzicht te beoordelen, ook als haar Gebruiksvoorwaarden 

niet in een situatie voorziet. Ook mag DELTA naar eigen inzicht haar Portal, inclusief Content, 

aanpassen zonder vooraf Klanten hiervan op de hoogte te brengen. 
 

Informatie 
 
6.1 De informatie op onze Portal is bedoeld als algemene informatie. Wij streven er naar dat de 

informatie juist, volledig en actueel is. Niettemin kan de informatie onjuistheden of typefouten 

bevatten. Wij staan dan ook niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. 

Evenmin garanderen wij dat de Portal foutloos of ononderbroken functioneert of toegankelijk is. Wij 

kunnen dan ook geen aansprakelijkheid accepteren voor eventuele schade als gevolg van het 

gebruik van onze Dienst. 

 

6.2 Bij verschillen tussen gegevens en informatie vanuit de Diensten enerzijds en de administratie 

van DELTA anderzijds, prevaleren de gegevens in de administratie van DELTA, tenzij de Klant 

aantoont dat deze onjuist zijn. 

 

6.3 Wij behouden ons het recht voor om de informatie (waaronder teksten, foto's, illustraties en 

verwijzingen naar andere sites) op onze Portal op ieder moment te wijzigen zonder dat vooraf aan 

te kondigen. Wij raden u aan deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen, zodat u van 

eventuele wijzigingen op de hoogte blijft. 
 

IE-rechten 
 
7.1 Alle IE-rechten op de op onze Portal gepresenteerde informatie (waaronder teksten, logo's, 



 
illustraties en foto's) zijn ons eigendom of zijn met toestemming van de betreffende eigenaar 

opgenomen. Het is niet toegestaan het materiaal op onze Portal te kopiëren, te verveelvoudigen, 

door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan 

derden, zonder onze uitdrukkelijke toestemming. 
 

Onze Dienst aanpassen en beëindigen 
 
8.1 U kunt uw gebruik van onze Dienst op elk gewenst moment stopzetten. DELTA kan ook op elk 
gewenst moment besluiten de Dienst niet meer te leveren dan wel aan te passen. 
 

Aansprakelijkheid voor onze Diensten 
 
9.1 Indien wettelijk toegestaan, is DELTA niet aansprakelijk voor verlies van winst, inkomsten of 
gegevens, financiële verliezen of indirecte, speciale, morele of punitieve schade of gevolgschade. 

 

9.2 Voor zover wettelijk toegestaan, is DELTA enkel aansprakelijk voor schade als gevolg van 

een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van DELTA en is de totale aansprakelijkheid van 

DELTA beperkt voor een claim onder deze Gebruiksvoorwaarden tot een bedrag van maximaal 

EUR 500(zegge: vijfhonderd euro) per gebeurtenis en maximaal EUR 2.500 (zegge: twee duizend 

vijf honderd) per jaar. 

 

9.3 DELTA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van haar Portal en het gebruik door 

Klanten van haar Portal en het gebruik is dan ook te allen tijde voor rekening en risico van de Klant. 

 

9.4 De Klant vrijwaart DELTA indien DELTA door een derde wordt aangesproken voor het gebruik 
door een Klant van het Portal. 

 

9.5 DELTA zal voldoen aan bevelen van bevoegd gezag waarbij DELTA bevolen wordt om die 

maatregelen te treffen die redelijkerwijs van DELTA kunnen worden gevergd in het kader van 

het bevel. DELTA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het nemen van deze maatregelen. 
 

Bescherming van privacy 
 
10.1 DELTA hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy. Wij gebruiken de verstrekte 

informatie in uw DELTA-account dan ook uitsluitend voor de doeleinden die in onze Privacy-

verklaring en in deze Gebruiksvoorwaarden staan beschreven. In de Privacy-verklaring wordt 

uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen 

wanneer u onze Dienst gebruikt. 

 

10.2 Door onze Dienst te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat DELTA die gegevens mag gebruiken 
in overeenstemming met onze Privacy-verklaring en deze Gebruiksvoorwaarden. 

 

10.3 Naast de werkzaamheden als opgesomd in de Privacy-verklaring, verwerkt DELTA tevens 

klantgegevens om, eventueel in concernverband, de volgende werkzaamheden te verrichten: 

 

Het (doen) uitvoeren van (direct) marketing activiteiten, statistisch onderzoek en marktonderzoek, 
onder meer door het analyseren van bezoek aan en gebruik van haar Portal. 
 

10.4 Indien u gebruik maakt van het Portal zijn de volgende zaken van belang: 



 
Surfgedrag/ Logfiles: DELTA houdt geen persoonlijke informatie bij over het surfgedrag, maar 

gebruikt gedepersonaliseerde informatie wel voor statistische doeleinden om zodoende haar 

Klanten optimaal van dienst te zijn. 

 

Cookies: In de door de DELTA aangaande haar Portal gebruikte cookies worden geen 
privacy gevoelige informatie opgeslagen. 

 

IP-adressen: DELTA verstrekt geen informatie aan derden over IP-adressen en de daarbij horende 

gebruiker, anders dan indien DELTA op basis van deze Gebruiksvoorwaarden en/of Privacy-verklaring 

hiertoe over dient te gaan, tenzij DELTA hiertoe verplicht is op basis van een wettelijk voorschrift. 
 

Beveiliging 
 

11.1 DELTA besteedt veel zorg aan een goede beveiliging van onze informatie- en 

communicatiesystemen. Toch kan hierin een zwakke plek bestaan of ontstaan: een beveiligingslek. 

Het misbruiken van een beveiligingslek, of het wijzen van derden op een beveiligingslek zodat die 

daar misbruik van kunnen maken, is strafbaar. 
 

Divers 
 
12.1 Indien één of meer bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden onverbindend zou(den) blijken 

te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden van kracht. De niet 

verbindende bepalingen zullen worden vervangen door zodanige bepalingen, die wel verbindend zijn 

en die zo min mogelijk - gelet op het doel en de strekking van de Gebruiksvoorwaarden - afwijken 

van de niet verbindende bepalingen. 

 

12.2 DELTA heeft het recht deze Gebruiksvoorwaarden aan te passen indien dit naar haar mening 

nodig dan wel wenselijk is en zonder dat hier toestemming van Klanten voor nodig is. Wijzigingen op 

de Gebruiksvoorwaarden zijn direct van kracht, tenzij anders bepaald in de wijziging. Als u niet 

akkoord gaat met de aangepaste Gebruiksvoorwaarden voor onze Dienst, moet u uw gebruik van 

onze Dienst beëindigen. 

 

12.3 Als er een conflict tussen deze Gebruiksvoorwaarden en de aanvullende Gebruiksvoorwaarden 

ontstaat, zijn de aanvullende specifieke Gebruiksvoorwaarden van toepassing op dat conflict. 

 

12.4 Deze Gebruiksvoorwaarden beheersen de relatie tussen DELTA en u. Aan de 

Gebruiksvoorwaarden kunnen geen rechten voor derde begunstigden worden ontleend. 

 

12.5 Als u niet voldoet aan deze Gebruiksvoorwaarden en we niet onmiddellijk actie ondernemen, 

betekent dit niet dat we afstand doen van eventuele rechten waarover we beschikken (zoals het 

recht om in de toekomst actie te ondernemen). 

 

12.6 Als blijkt dat een bepaalde Gebruiksvoorwaarde niet uitvoerbaar is, is dit niet van invloed op 
de andere voorwaarden. 
 

Toepasselijk recht 
 
13.1 Op deze Gebruiksvoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing en de rechter in het 

arrondissement Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen dienaangaande, 

vermits dit niet leidt tot strijdigheid met dwingend rechtelijke bepalingen. 



Specifieke bepalingen 
 
B1. Bepalingen ten aanzien van uw DELTA-account 
 

Uw DELTA-account 
 
1.1 Bewaar uw wachtwoord vertrouwelijk om uw DELTA-account te beschermen. U bent 

verantwoordelijk voor de activiteiten die plaatsvinden op of via uw DELTA-account. Gebruik het 

wachtwoord voor uw DELTA-account niet voor applicaties van derden. Als u niet-geautoriseerd 

gebruik van uw wachtwoord of DELTA-account opmerkt, laat ons dit dan zo spoedig mogelijk 

weten. Indien wij fraude bij het inloggen op uw DELTA-account constateren, zullen wij uw account 

onmiddellijk blokkeren en contact met u opnemen via het e-mailadres dat u aan ons heeft 

doorgegeven. 

 

1.2 DELTA behoudt zich het recht voor de functionaliteiten en/of procedures van uw DELTA-
account te wijzigen en/of te annuleren. 
 

Registratie van uw DELTA-account 
 
2.1 DELTA geeft u toestemming een account aan te maken dat u toegang geeft tot uw 
Persoonlijke Pagina. Voor registratie dient u bepaalde persoonlijke gegevens in te voeren. 
 

2.2 Tijdens het registreren voor een DELTA-account dient u zich aan de volgende regels te houden. 
 
Het is niet toegestaan: 
 

een DELTA-account aan te maken op basis van valse persoonlijke gegevens; 
 

een DELTA-account voor anderen aan te maken; 
 

meer dan 1 persoonlijk profiel aan te maken; 
 

een DELTA-account aan te maken als u jonger bent dan 18 jaar; 

 

uw wachtwoord te delen, anderen toegang te geven tot uw DELTA-account of anderszins de veiligheid 
van uw DELTA-account in gevaar te brengen. 
 

dat uw persoonlijke gegevens correct en up-to-date zijn. 
 

Hoe gebruikt DELTA uw profielgegevens? 
 
3.1 DELTA gebruikt uw profielgegevens alleen voor de doeleinden die in onze Privacy-verklaring 
en deze Gebruiksvoorwaarden staan beschreven 

 

Gebruik van uw DELTA-account 
 
4.1 U kunt uw DELTA-account gebruiken om via de Portal kennis te nemen van uw Persoonlijke 
Pagina. 
 

Uw DELTA-account op “inactief” zetten 
 
5.1 U kunt uw DELTA-account op “inactief” zetten. U kunt uw DELTA-account echter altijd 
opnieuw activeren. 
 

Geen aansprakelijkheid 
 
6.1 DELTA kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor enige vorm van schade, vertraging 



 
of verlies ten gevolge van of met betrekking tot het gebruik van uw DELTA-account of eventuele 
gegevens die (onjuist) door u zijn opgeslagen.  

 

6.2 Bij verschillen tussen gegevens en informatie vanuit de online diensten enerzijds en de 

administratie van DELTA anderzijds, prevaleren de gegevens in de administratie van DELTA, tenzij 

de gebruiker aantoont dat deze onjuist zijn. 
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