
Algemene Voorwaarden 

Ar.kel 1 Defini.es 

Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin 

deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. 

Module hos.ng/SaaS: de bij deze voorwaarden behorende module betreffende hos<ng/SaaS 

Diensten: alle werkzaamheden en andere ac<viteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, 

offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de rela<e tussen Opdrachtnemer en 

Opdrachtgever. 

Producten: alle roerende zaken die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, 

overeenkomst of andere rechtshandeling in de rela<e tussen Opdrachtnemer en 

Opdrachtgever. 

Opdrachtnemer: Mieters Media, geves<gd te Stadskanaal (9502 EG), aan de Stelmaker 15, 

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 

63341700. 

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever op grond 

waarvan Opdrachtnemer Diensten en/of Producten ten behoeve van Opdrachtgever levert. 

Opdrachtgever: natuurlijk of rechtspersoon die met Opdrachtnemer een overeenkomst sluit 

of heeS gesloten of ten behoeve van wie de rechtshandeling is/wordt verricht op grond 

waarvan Diensten en/of Producten aan deze par<j worden geleverd. 

Consument: een natuurlijke persoon die Opdrachtgever is en Diensten en/of Producten 

afneemt en die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 

Registra.e: het volledig invullen van het op de Website aanwezige registra<eformulier 

waardoor het mogelijk wordt van de Diensten en/of Producten van Opdrachtnemer gebruik te 

maken, danwel te bestellen. 

SIDN: De S<ch<ng Internet Domeinnaam Registra<e. 

Hos.ng: het bieden van schrijfruimte voor een website en/of applica<e op een server van 

Opdrachtnemer en het bieden van schijfruimte voor e-mailberichten. 

Ar.kel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, 

offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, 

schriSelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering van 

Diensten en/of Producten door Opdrachtnemer aan of ten behoeve van Opdrachtgever. 

2. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Diensten en/of Producten waarbij 

Opdrachtnemer geheel of ten dele diensten van derden heeS betrokken en deze, al dan niet 

bewerkt, aan Opdrachtgever doorlevert, alsmede op Diensten en/of Producten die ter 

uitvoering van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in opdracht 
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van Opdrachtnemer door een derde aan Opdrachtgever wordt geleverd. 

3. Afwijkingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien 

deze vooraf uitdrukkelijk en schriSelijk door Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn 

overeengekomen. 

4. Opdrachtnemer en Opdrachtgever wijzen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele 

algemene (inkoop of verkoop) voorwaarden van Opdrachtgever van de hand. 

5. Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent 

dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei 

mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de s<pte naleving van de bepalingen van 

deze voorwaarden te verlangen. 

6. Opdrachtnemer is te allen <jde bevoegd tot wijziging van deze voorwaarden. Wijzigingen 

gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een 

termijn van 2 maanden na schriSelijke bekendmaking van de wijziging. Indien Opdrachtgever 

een wijziging in deze voorwaarden, wegens een dringende reden, niet accepteert, kan hij tot 

de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden 

tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de 

ingangsdatum van de wijziging is, na bekendmaking van deze dringende reden. In dit geval 

vindt geen (gedeeltelijke) res<tu<e van het reeds betaalde plaats. 

Ar.kel 3 Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten 

1. Offertes van Opdrachtnemer zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er 

geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is 

uitgebracht. 

2. Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriSelijk anders is 

vermeld. 

3. Overeenkomsten komen tot stand doordat Opdrachtnemer de door Opdrachtgever schriSelijke 

verstrekte aanvaarding van de offerte of aanbieding beves<gd, danwel op het moment dat 

Opdrachtnemer tot de uitvoering van de overeenkomst overgaat. 

4. Opdrachtnemer verplicht zich bij samengestelde aanbiedingen niet tot het verrichten van een 

gedeelte van de opdracht tegen een overeenkoms<g deel van de opgegeven prijs. 

Aanbiedingen en offertes gelden niet automa<sch voor toekoms<ge orders. 

5. De overeenkomst tot het verrichten van Diensten wordt aangegaan voor (onbepaalde <jd) 12 

maanden, danwel de duur van een opdracht, tenzij anders overeengekomen. 

6. Overeenkomsten met niet-Consumenten worden verlengd met dezelfde periode indien niet 

uiterlijk 1 (één) maand voor het einde van de overeenkomst is opgezegd. 

7. Opdrachtnemer is gerech<gd zijn rechten en plichten voortvloeiende uit de Overeenkomst 

over te dragen aan derden met schriSelijke kennisgeving aan de Opdrachtgever. 

8. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de overeenkomst per e-mail te ontbinden indien 
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de overeengekomen Producten niet langer leverbaar zijn, danwel niet langer leverbaar is voor 

de overeengekomen prijs. 

9. Indien Opdrachtgever uit meerdere (rechts)personen bestaat die voor de verstrekking van de 

opdracht gezamenlijk optreden, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming 

van deze verplich<ngen. 

10. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens op basis 

van welke Opdrachtnemer zijn aanbieding volledig dan wel gedeeltelijk heeS gebaseerd. 

Opdrachtgever betracht steeds de uiterste zorg dat de eisen waaraan de presta<e van 

Opdrachtnemer dient te voldoen, juist en volledig zijn. Alle gegevens welke in tekeningen, 

a\eeldingen, catalogi, websites, offertes, reclamemateriaal, normalisa<ebladen, social media 

e.d. worden vermeld, binden de Opdrachtnemer niet, tenzij Opdrachtnemer uitdrukkelijk 

schriSelijk anders vermeldt. 

11. Ter zake de door Opdrachtnemer verrichte presta<es en de daarvoor door Opdrachtgever 

verschuldigde bedragen leveren de relevante documenten en gegevens uit de administra<e of 

systemen van Opdrachtnemer volledig bewijs op, onverminderd het recht van Opdrachtgever 

tot het leveren van tegenbewijs. 

Ar.kel 4 Prijzen en tarieven 

1. Alle door Opdrachtnemer vermelde en genoemde prijzen en tarieven zijn in euro’s en exclusief 

omzetbelas<ng (BTW), tenzij uitdrukkelijk schriSelijk anders is vermeld. 

2. Alle door Opdrachtnemer gegeven begro<ngen en voorcalcula<es zijn indica<ef, tenzij 

Opdrachtnemer schriSelijk anders vermeldt. Opdrachtgever kan nimmer rechten of 

verwach<ngen ontlenen aan deze begro<ngen en voorcalcula<es. 

3. Een door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer kenbaar gemaakt beschikbaar budget zal 

nimmer als een tussen par<jen overeengekomen (vaste) prijs gelden voor de door 

Opdrachtnemer geleverde presta<es. Uitsluitend indien zulks tussen par<jen is 

overeengekomen is Opdrachtnemer gehouden Opdrachtgever te informeren bij dreigende 

overschrijding van een door Opdrachtnemer gegeven voorcalcula<e of begro<ng. 

4. Opdrachtnemer is te allen <jde gerech<gd haar prijzen en tarieven aan te passen. De 

aangekondigde prijswijzigingen gaan 1 maand na de aankondiging daarvan in, tenzij 

uitdrukkelijk schriSelijk anders is vermeld. 

5. Opdrachtgever is gerech<gd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van 

inwerkingtreding van de prijswijziging, indien de s<jging meer dan 10% bedraagt. Opzegging 

dient bij aangetekend schrijven plaats te vinden. 

6. Opdrachtnemer is gerech<gd alle prijss<jgingen bij haar leveranciers door te berekenen aan 

Opdrachtgever. 

7. Alle prijzen op de website, offertes, e-mails en overige documenten van Opdrachtnemer zijn 

onder voorbehoud van type- en schrijffouten. 
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Ar.kel 5 Diensten en producten 

1. De aangeboden diensten en producten van Opdrachtnemer zijn: websites bouwen, hosten en 

onderhouden. Beheren en adviseren voor Social Media. Grafische vormgeving waaronder het 

maken van adverten<es, brochures en vlaggen. Het leveren van drukwerk en (buiten) 

reclame. Het schrijven van teksten voor onder andere websites, SEO, persberichten, 

brochures en social media. 

2. Een aanvaarde opdracht leidt slechts tot een inspanningsverbintenis van Opdrachtnemer. 

Opdrachtnemer verplicht zich opdrachten naar beste inzicht en vermogen, rekening houdende 

met de stand der techniek en overeenkoms<g de eisen van goed vakmanschap, uit te voeren. 

Bij het uitvoeren van een adviesopdracht verplicht Opdrachtnemer zich om op zorgvuldige 

wijze om te gaan met de belangen van Opdrachtgever. 

3. Het staat Opdrachtnemer vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door een 

door Opdrachtnemer aan te wijzen personeelslid(leden) en/of ingeschakelde derde(n) uit te 

laten uitvoeren, in ieder geval onder de voorwaarde zoals omschreven in ar<kel 11. De 

toepasselijkheid van ar<kel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

4. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk indien de werkzaamheden 

voortvloeiende uit adviezen tot gevolg hebben dat een project van Opdrachtgever niet binnen 

het vastgestelde budget, de vastgestelde <jd en/of eventuele andere vooraf vastgestelde 

voorwaarden kan worden volbracht. 

5. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeS dat 

deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze 

noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, <jdig aan Opdrachtnemer worden 

verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet <jdig 

aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeS Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de 

overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens 

de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De 

uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan 

Opdrachtnemer ter beschikking heeS gesteld. Indien bestanden door Opdrachtgever worden 

aangeleverd, vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer voor iedere aansprakelijkheid ten 

aanzien van het gebruik daarvan, ook voor zover Opdrachtnemer wijzigingen daarop 

aanbrengt. 

6. Indien <jdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering 

daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen par<jen <jdig en in 

onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of 

inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Opdrachtgever en/of 

van de bevoegde instan<es, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalita<ef en/of 

kwan<ta<ef opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequen<es hebben voor hetgeen 

oorspronkelijk overeengekomen is. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen 
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bedrag worden verhoogd of verlaagd. Opdrachtnemer zal daarvan, zover mogelijk, vooraf 

prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk 

opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid 

van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van 

uitvoering. 

7. Opdrachtnemer spant zich als een goed dienstverlener in zorg te dragen voor het tot stand 

brengen en in stand houden van de verbindingen tussen de server van Opdrachtnemer en het 

internet en de beveiliging van de server. 

Ar.kel 6 Eigendomsvoorbehoud en zekerheid 

1. Alle door Opdrachtnemer geleverde Producten blijven eigendom van Opdrachtnemer tot het 

moment van volledige betaling van al hetgeen Opdrachtgever uit hoofde van, 

samenhangende met of voortvloeiende uit, door Opdrachtnemer geleverde Producten, aan 

Opdrachtnemer verschuldigd is. 

2. Onverminderd het hiervoor in dit ar<kel bepaalde is het Opdrachtgever toegestaan de 

Producten aan derden te verkopen, doch zulks uitsluitend in het kader van zijn normale 

bedrijfsvoering. Alsdan is Opdrachtgever gehouden de verkregen gelden onverwijld aan 

Opdrachtnemer over te dragen, danwel, indien niet tegen contante betaling is verkocht, de 

verkregen vorderingen onverwijld aan Opdrachtnemer over te dragen. 

3. Opdrachtnemer kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, 

producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en 

(tussen-)resultaten van de dienstverlening van Opdrachtnemer onder zich houden, ondanks 

een bestaande verplich<ng tot afgiSe of overdracht, totdat Opdrachtgever alle aan 

Opdrachtnemer verschuldigde bedragen heeS voldaan. 

Ar.kel 7 Websites 

1. Een website wordt ontwikkeld op basis van de tussen par<jen schriSelijk vastgestelde 

specifica<es. 

2. In geval van het geven van opdracht tot het bouwen van een website, dient 50% van het 

totaalbedrag voor aanvang van de bouw te zijn voldaan. Het resterende bedrag dient na 

accepta<e en voor lancering van de website te worden voldaan. 

3. Indien de Opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden in de periode liggend tussen de 

datum van ondertekening van de overeenkomst en de aanvang van de bouw van de website 

is Opdrachtgever Opdrachtnemer een bedrag verschuldigd dat gelijk is aan 25% van het 

overeengekomen totaalbedrag. 

4. Indien Opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden nadat de bouw van de website is 

aangevangen, is Opdrachtgever een bedrag verschuldigd die gelijk is aan 75% van het 

totaalbedrag. De bouw van de website vangt aan vanaf het eerste moment dat er een 
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conceptontwerp, in welke vorm dan ook, is verstrekt dan wel op een internet server is 

geplaatst, waarvan het adres (de URL) door Opdrachtnemer wordt bepaald. Opdrachtgever 

krijgt hiervoor een bericht (via elektronische mail), hetgeen tevens als bewijs voor aanvang 

van de bouw geldt. 

5. Na oplevering van een website, of een ander product of dienst, is het niet meer mogelijk de 

overeenkomst te ontbinden en res<tu<e is niet mogelijk. Opdrachtgever is in dat geval 

Opdrachtnemer het totaal overeengekomen bedrag verschuldigd. Een voornemen tot 

ontbinding dient schriSelijk aan Opdrachtnemer kenbaar gemaakt te worden. 

6. Opdrachtgever dient alle teksten, foto’s en andere materialen voor op de website zelf aan te 

leveren. Opdrachtgever verklaart door het aanleveren van materiaal aan Opdrachtnemer, dat 

al het door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte materiaal vrij is van rechten van 

derden, danwel dat Opdrachtgever toestemming heeS van de rechthebbende(n) om het 

materiaal door Opdrachtnemer te laten gebruiken bij de uitvoering van de opdracht. 

7. Alle wijzigingen in de overeenkomst, hetzij in opdracht van Opdrachtgever, hetzij als gevolg 

van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, 

worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor 

zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkoms<g 

gefactureerd aan Opdrachtgever. 

8. Opdrachtnemer is gerech<gd op elke pagina '© Designed by Mieters Media’ of een dergelijke 

verwijzing te plaatsen met een link naar de website van Opdrachtnemer. Indien men dit niet 

wenst, dan is dit per op<e mogelijk, maar wordt er per website € 200,- (excl. BTW) extra in 

rekening gebracht. 

Ar.kel 8 Testperiode 

1. Er geldt tussen par<jen een testperiode van 14 dagen nadat Opdrachtnemer aangeeS 

opgeleverd te hebben. 

2. Indien gedurende de testperiode blijkt dat de programmatuur niet voldoet aan de 

overeengekomen specifica<es, zal Opdrachtgever Opdrachtnemer hiervan uiterlijk op de 

laatste dag van de testperiode schriSelijk in kennisstellen onder vermelding van de 

specifica<es waaraan de programmatuur niet voldoet, hierna ‘de gebreken’, in welk geval de 

testperiode wordt onderbroken. Opdrachtnemer zal vervolgens de vermelde gebreken zo 

spoedig mogelijk herstellen en de programmatuur herleveren aan de Opdrachtgever. 

2. Opdrachtgever wordt geacht de programmatuur te hebben geaccepteerd: (i) indien par<jen 

geen installa<e en evenmin een accepta<etest zijn overeengekomen: bij levering van de 

programmatuur; (ii) indien par<jen een installa<e zijn overeengekomen: na voltooiing van de 

installa<e; (iii) indien par<jen een accepta<etest zijn overeengekomen: na afloop van die 

testperiode; (iv) indien par<jen een accepta<etest zijn overeengekomen en zich een situa<e 

voordoet als onder lid 2: nadat Opdrachtnemer de vermelde gebreken heeS hersteld. 
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3. Indien de programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt geleverd en getest, laat de 

nietaccepta<e 

van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele accepta<e van een andere 

fase en/of onderdeel onverlet. 

Ar.kel 9 Onderhoud 

1. Indien voor de programmatuur een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien in de 

gebruiksvergoeding van de programmatuur onderhoud is inbegrepen, zal Opdrachtgever 

overeenkoms<g de gebruikelijke procedures van Opdrachtnemer geconstateerde fouten in de 

programmatuur gedetailleerd aan Opdrachtnemer melden. Na ontvangst van de melding zal 

Opdrachtnemer zich naar beste vermogen inspannen klaarblijkelijke programmeerfouten te 

herstellen en/of verbeteringen aan te brengen in latere nieuwe versies van de programmatuur. 

De resultaten zullen anankelijk van de urgen<e op de door Opdrachtnemer te bepalen wijze 

en termijn aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. Opdrachtnemer is gerech<gd 

<jdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restric<es in de 

programmatuur aan te brengen. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal 

Opdrachtgever zelf de gecorrigeerde programmatuur dan wel de beschikbaar gestelde nieuwe 

versie installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte 

apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is 

Opdrachtnemer niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie. 

2. Opdrachtnemer staat er niet voor in dat de programmatuur zonder onderbreking, fouten of 

andere gebreken zal werken of dat alle fouten of andere gebreken worden verbeterd. 

3. Opdrachtnemer kan de kosten van herstel volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening 

brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik of van andere niet 

aan Opdrachtnemer toe te rekenen oorzaken of indien de programmatuur door anderen dan 

Opdrachtnemer is gewijzigd. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet 

onder onderhoud. 

4. Indien een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal Opdrachtnemer bij het beschikbaar 

komen van verbeterde versies van de programmatuur deze aan Opdrachtgever ter 

beschikking stellen. Drie maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is 

Opdrachtnemer niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele fouten in de oude versie 

en tot het verlenen van ondersteuning met betrekking tot een oude versie. Voor het ter 

beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en func<es kan Opdrachtnemer 

van Opdrachtgever verlangen dat deze een nieuwe overeenkomst met Opdrachtnemer 

aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nieuwe vergoeding wordt betaald. 

5. Indien Opdrachtgever niet gelijk<jdig met het aangaan van de overeenkomst tot 

terbeschikkingstelling van de programmatuur een onderhoudsovereenkomst met 

Opdrachtnemer is aangegaan, kan Opdrachtnemer niet gehouden worden op een later 
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moment alsnog een onderhoudsovereenkomst aan te gaan. 

Ar.kel 10 Meerwerk 

1. Indien Opdrachtgever gedurende de uitvoering van een overeenkomst, of gedurende de 

loop<jd van een periodieke overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever 

aanvullende leveringen, danwel aanpassingen, wenst, waardoor de presta<e(s) van 

Opdrachtnemer aantoonbaar worden verzwaard, is er sprake van meerwerk. Opdrachtgever is 

de kosten van meerwerk verschuldigd overeenkoms<g het gebruikelijke uurtarief van 

Opdrachtnemer, op basis van nacalcula<e. Opdrachtnemer is echter niet verplicht aan een 

dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat voor de aanvullende leveringen danwel 

aanpassingen een afzonderlijke schriSelijke overeenkomst wordt gesloten. 

2. Indien Opdrachtnemer, door omstandigheden ten <jde van de offerte of de 

opdrachtbeves<ging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of 

werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het 

aangaan van de overeenkomst bekend was, is Opdrachtnemer gerech<gd de daaruit 

voortvloeiende meerdere kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien 

Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeS hij het recht het 

nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren. 

3. Door Opdrachtnemer geleverde meerwerk wordt geacht te zijn geleverd op basis van een 

nadrukkelijke opdracht daartoe van Opdrachtgever. Het is aan Opdrachtgever hiervan 

tegenbewijs te leveren. 

4. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of presta<es, als bedoeld in lid 1, het 

overeengekomen of verwachte <jds<p van voltooiing van de opdracht en/of de con<nuïteit van 

de dienstverlening en/of de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en 

Opdrachtnemer kan/kunnen worden beïnvloed. 

Ar.kel 11 Gebruiksrecht 

1. Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor 

de programmatuur met betrekking tot de overeengekomen doelstellingen voor zijn bedrijf of 

organisa<e. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, omvat het 

gebruiksrecht van Opdrachtgever uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te 

voeren. 

2. Iedere garan<everplich<ng vervalt indien Opdrachtgever zonder voorafgaande schriSelijke 

toestemming van Opdrachtnemer wijzigingen in de programmatuur heeS aangebracht c.q. 

heeS doen aanbrengen. 

Ar.kel 12 Hos.ng 

1. Opdrachtnemer heeS een inspanningsverplich<ng met betrekking tot de beschikbaarheid van 
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de server, overeenkoms<g het overeengekomen service niveau. In geval van hos<ng is de module 

‘Hos<ng’ behorend bij deze voorwaarden van toepassing.  

Ar.kel 13 Levering 

1. Opgegeven termijnen voor levering door Opdrachtnemer zijn indica<ef. Deze zijn nimmer als 

fatale termijnen aan te merken. Opdrachtnemer spant zich naar behoren in de 

overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele 

overschrijding van een genoemde of opgegeven termijn brengt Opdrachtnemer niet in 

verzuim. Opdrachtnemer dient derhalve middels een aangetekend verzonden 

ingebrekestelling een redelijke termijn van minimaal 21 dagen geboden te worden om alsnog 

uitvoering te geven aan de overeenkomst. 

2. Opdrachtnemer is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijnen die, vanwege 

buiten zijn macht gelegen omstandigheden, waaronder omstandigheden veroorzaakt door 

Opdrachtgever, waaronder het niet <jdig aanleveren van de juiste informa<e of data, welke 

zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen 

worden. 

3. Levering geschiedt vanaf bedrijf van Opdrachtnemer. Opdrachtgever is verplicht de Diensten 

af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien 

Opdrachtgever afname weigert of nala<g is met het verstrekken van informa<e of instruc<es 

die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Opdrachtnemer gerech<gd de Diensten en/of 

Producten op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, 

beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop 

Diensten en/of Producten aan de Opdrachtgever ter beschikking staan. 

4. Levering kan om prak<sche redenen in gedeelten plaatsvinden, waaronder bij levering van 

Producten van Derden, geproduceerd op een ander <jds<p dan Producten van 

Opdrachtnemer. Bij Consumenten zal levering op afgesproken datum plaatsvinden. 

5. Leveringen aan buitenlandse Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, af magazijn. 

Uit- en inklaring kan door Opdrachtnemer worden verzorgd, doch is voor rekening van 

Opdrachtgever. Bij buitenlandse reizen komt iedere aansprakelijkheid voor rekening en risico 

van Opdrachtgever. 

6. Opdrachtnemer is gerech<gd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het 

aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 

Ar.kel 14 Betaling 

1. De administra<e van Opdrachtnemer strekt tot volledig bewijs van het gefactureerde. 

2. De betalingsverplich<ng van Opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand 

komt. De betaling heeS betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke 

beschikbaarstelling van Producten en/of Diensten van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever. 
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3. Opdrachtgever dient de facturen van Opdrachtnemer te betalen binnen de op de betreffende 

factuur vermelde betalingstermijn. Indien op een factuur geen betalingstermijn is aangegeven, 

geldt een betalingstermijn van 14 dagen. 

4. De verschuldigde kosten worden, anankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is 

aangegaan, in rekening gebracht voor het komende periode. Er vindt nimmer res<tu<e plaats 

van betaalde bedragen. 

5. Alle betalingen door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer worden in mindering gebracht op de 

eventueel opengevallen kosten en rente en voorts op de oudste nog openstaande facturen 

van Opdrachtgever, ongeacht enige andere aanduiding door Opdrachtgever. 

6. Enig beroep door Opdrachtgever, niet zijnde Consument, op opschor<ng, verrekening of 

aSrek is niet toegestaan, behoudens uitdrukkelijke schriSelijke toestemming van 

Opdrachtnemer. 

7. Indien Opdrachtgever enige factuur van Opdrachtnemer niet binnen de betalingstermijn 

voldoet, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of 

somma<e vereist is. 

8. Indien op de vervaldatum geen (volledige) betaling is ontvangen, is een Consument de 

weqelijke rente verhoogd met 2% verschuldigd over het nog verschuldigde bedrag, welk 

bedrag direct opeisbaar is. Een Opdrachtgever niet zijnde Consument, is 2% rente per maand 

verschuldigd. 

9. Bij uitblijvende betaling zal Opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geven. 

Opdrachtgever is in dat geval naast betaling van de hoofdsom, de daarover verschuldigde 

rente en de aanmaningskosten gehouden tot de vergoeding van alle door Opdrachtnemer 

geleden schade, alsmede alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De hoogte van de 

buitengerechtelijke kosten bedraagt 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40,- en 

voor niet- Consumenten € 200,- exclusief BTW. Opdrachtgever is over de incassokosten 

eveneens de rente verschuldigd. 

10. Indien Opdrachtgever van mening is dat een factuur onjuist is, kan Opdrachtgever zijn 

bezwaren uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum aan Opdrachtnemer kenbaar maken. 

Na ontvangst van het bezwaar zal Opdrachtnemer een onderzoek instellen. Bij niet of niet 

<jdige ingediende bezwaren wordt het gefactureerde danwel het geïncasseerde bedrag 

aangemerkt als juist en door Opdrachtgever aanvaard. Bezwaren schorten de 

betalingsverplich<ng nimmer op. 

11. Opdrachtnemer is bevoegd iedere door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te leveren 

presta<e op te schorten tot er voldoening van het opengevallen bedrag door Opdrachtgever 

heeS plaatsgevonden. 

Ar.kel 15 Wijziging en verhuizing 

1. Wijziging van het factuur-, ves<gings- en/of corresponden<eadres en overige administra<eve 
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gegevens van Opdrachtgever dienen zo spoedig mogelijk, maar in elk geval uiterlijk 1 maand 

voor de daadwerkelijke wijziging plaatsvindt, schriSelijk aan Opdrachtnemer worden 

medegedeeld. 

2. Bij uitblijven hiervan is Opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Opdrachtgever 

en/of Opdrachtnemer daardoor lijdt. Opdrachtgever ontvangt binnen 1 week per e-mail een 

beves<ging van wijzigingen. Indien Opdrachtgever niet binnen 1 week een beves<ging 

ontvangt, is de wijziging niet ontvangen bij Opdrachtnemer. 

3. Wijziging of verhuizing van een Dienst dient schriSelijk bij Opdrachtnemer te worden 

aangevraagd. Opdrachtnemer is gerech<gd bij wijziging en verhuizing van een Dienst kosten 

in de rekening te brengen. 

Ar.kel 16 Buitengebruikstelling 

1. Opdrachtnemer is gerech<gd zonder voorafgaande bekendmaking de server en/of de Dienst 

(<jdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit 

noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud en/of aanpassingen ter verbetering van de 

server en/of de Dienst, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding van 

Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer ontstaat. 

2. Opdrachtnemer heeS het recht geleverde Diensten (<jdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het 

gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een 

verplich<ng jegens Opdrachtnemer niet nakomt of een erns<g vermoeden daartoe bestaat 

en/of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden en/of op verzoek van het bevoegde 

gezag en/ het gebruik van de Dienst door Opdrachtnemer (website) voor erns<ge verstoring 

van de server van Opdrachtnemer zorgt. 

3. De verplich<ng tot betaling van de verschuldigde bedragen blijS ondanks de 

buitengebruikstelling bestaan. 

4. Tot indienststelling wordt weer overgegaan zo spoedig mogelijk nadat Opdrachtgever zijn 

verplich<ngen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor indienststelling heeS 

voldaan en/of indien Opdrachtnemer toestemming heeS van het bevoegde gezag. Onder dit 

bedrag kan vallen de totaal verschuldigde vergoeding verhoogd met een boete van € 250. 

Ar.kel 17 Beëindiging 

1. Opdrachtnemer is gerech<gd de overeenkomst per normaal schrijven, tegen het einde van de 

periode, zonder opgaaf van reden, op te zeggen met in achtneming van een opzegtermijn van 

minimaal 1 maand. 

2. Opdrachtnemer zal van iedere opzegging een beves<ging per e-mail sturen. Indien 

Opdrachtgever niet binnen 1 week een beves<ging overeenkoms<g lid 1 ontvangt, is de 

opzegging niet ontvangen bij Opdrachtnemer. 

3. Iedere par<j is gerech<gd de overeenkomst te beëindigen door buitengerechtelijke ontbinding 
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indien de andere par<j toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplich<ngen 

uit hoofde van de overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriSelijk ingebreke te 

zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt. 

4. Ontbinding en opzegging ontslaan Opdrachtgever niet van enige betalingsverplich<ng ter 

zake van reeds door Opdrachtnemer geleverde Diensten en/of Producten. 

5. Opdrachtnemer is gerech<gd de overeenkomst, zonder ingebrekestelling en/of gerechtelijke 

tussenkomst, op te schorten, danwel met onmiddellijke ingang te ontbinden en zonder dat 

Opdrachtnemer hierdoor schadeplich<g wordt jegens Opdrachtgever, indien: 

1) Opdrachtgever failliet is verklaard, danwel een aanvraag hiervoor is ingediend; 

2) Voor Opdrachtgever voorlopige of defini<eve surseance van betaling is aangevraagd 

of verkregen; 

3) Opdrachtgever het vrije beheer over (een deel van) zijn vermogen heeS verloren; 

4) Opdrachtnemer redenen heeS te twijfelen aan de betalingsmogelijkheid van 

Opdrachtgever om (<jdig) aan zijn verplich<ngen uit de overeenkomst te voldoen. 

5) Opdrachtgever (een van) diens verplich<ngen niet (volledig) nakomt. 

Ar.kel 18 Derden 

1. Opdrachtnemer is te allen <jde bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of 

gedeeltelijk over te laten aan derden. 

2. Behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval 

dwingend in de weg staat, is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van 

fouten of tekortkomingen van derden die eventueel door hem bij de uitvoering van de 

overeenkomst zijn betrokken, met dien verstande dat Opdrachtnemer zich, voor zover dit 

redelijkerwijs van hem mag worden verlangd, zal inspannen om bij deze derden herstel te 

vorderen van eventuele aan hen toerekenbare fouten of tekortkomingen. 

3. Het is mogelijk dat de derden die eventueel door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de 

overeenkomst worden betrokken, hun aansprakelijkheid ter zake willen beperken. 

Opdrachtnemer gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle met hem gesloten 

overeenkomsten, de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking 

mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. 

Ar.kel 19 Aansprakelijkheid 

1. Opdrachtnemer is bij haar ac<viteiten (gedeeltelijk) anankelijk van de medewerking, diensten 

en leveran<es van derden, waar Opdrachtnemer weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Dit 

geldt onder meer voor Open Source soSware. Opdrachtnemer is derhalve nimmer 

aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de overeenkomst tussen Opdrachtgever en 

Opdrachtnemer of het verbreken ervan, ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt 

gedurende of na de overeenkomst met Opdrachtnemer. 

21-04-2022	 Pagina  van 12 20



2. Opdrachtnemer is bij haar ac<viteiten (gedeeltelijk) anankelijk van de door Opdrachtgever 

aangeleverde gegevens. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor Diensten op basis van 

onjuiste of onvolledige gegevens. 

3. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt 

uitsluitend verstaan: 

1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor 

zover de vaststelling betrekking heeS op schade in de zin van deze voorwaarden; 

2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige presta<e van 

Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan 

Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden; 

3. de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de 

Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe 

schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 

4. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor enige andere vorm van schade is 

uitgesloten, daaronder begrepen iedere vorm van indirecte schade waaronder aanvullende 

schadevergoeding, vergoeding van gevolgschade, verlies of beschadiging van data en 

schade wegens gederfde omzet of winst, gemiste besparingen en schade door 

bedrijfsstagna<e. 

5. Opdrachtgever, niet zijnde een Consument, vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken op 

schadevergoeding van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake van schade die op enigerlei 

wijze is ontstaan door het onrechtma<g, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan 

Opdrachtgever geleverde Producten en/of Diensten. 

6. Indien en voor zover Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever tot enige schadevergoeding 

verplicht is voor directe schade, dan wel voor een toerekenbare tekortkoming, komt deze 

schade slechts voor vergoeding in aanmerking tot het bedrag van de overeenkomst, dan wel, 

indien er meerdere facturen zijn, de betreffende of laatste factuur, te allen <jde met een 

maximum van € 500,-. 

7. Iedere aansprakelijkheid is te allen <jde beperkt tot het bedrag dat vergoed wordt door de 

verzekeraar van Opdrachtnemer. 

8. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds vereist dat 

Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen na het ontstaan 

daarvan, per aangetekend schrijven bij Opdrachtnemer meldt. 

9. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Opdrachtnemer mocht lijden ten gevolge 

van een aan Opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplich<ngen 

voortvloeiende uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden. 

10. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor, al dan niet opzeqelijk, door derde(n) 

toegebrachte schade. 

11. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van uitval of 
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onbereikbaarheid door overmacht, waaronder door storingen in het internet of bij andere 

providers, ziekte, stakingen, uitval van elektriciteit, uitval van hardware, pogingen van derden 

uitval of onbereikbaarheid van een site te bewerkstelligen, een niet-toerekenbare tekortkoming 

van ingeschakelde derden of toeleveranciers e.d.. 

Ar.kel 20 Klachten & Garan.e 

1. Voor door Opdrachtnemer aan Consumenten geleverde Producten van Derden is 

Opdrachtnemer gedurende zes maanden verantwoordelijk dat het afgeleverde Product aan de 

overeenkomst beantwoordt. 

2. Opdrachtgever heeS geen enkel recht op garan<e op de door Opdrachtnemer geleverde 

Diensten, tenzij uitdrukkelijk schriSelijk anders overeengekomen. 

3. Klachten en aanspraken op garan<e worden slechts in behandeling genomen indien deze 

binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veer<en dagen na voltooiing van de 

betreffende Diensten en/of Producten zijn ontvangen door Opdrachtnemer. 

4. Opdrachtgever dient te allen <jde een ingebrekestelling te versturen bij klachten of 

aanspraken op garan<e. Een ingebrekestelling dient per aangetekende post verzonden te 

worden en een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkoming te bevaqen, zodat 

Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren en de klacht te onderzoeken. 

5. Een ingebrekestelling dient een redelijke termijn van minimaal 21 dagen te bevaqen. 

6. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op garan<e indien de gebreken niet toe te 

rekenen zijn aan Opdrachtnemer, dan wel de producent van de Producten. 

7. Opdrachtgever zal alle door Opdrachtnemer voor onderzoek van de klacht gewenste 

medewerking verlenen, o.a. door Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen ter plaatse een 

onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de aard van de klacht, waaronder kwaliteit 

en/of kwan<teit van de geleverde presta<e. 

8. Een klacht ten aanzien van bepaalde Producten en/of Diensten schort de betalingsverplich<ng 

van Opdrachtgever ten aanzien van die of andere Producten en/of Diensten nimmer op. 

9. Opdrachtgever kan nimmer uit hoofde van klachten of gebreken ontbinding van de 

overeenkomst vorderen, noch <jdens, noch na afloop van de eventuele overeengekomen 

garan<eperiode. 

10. Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer trachten de werkzaamheden alsnog te 

(laten) verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever 

aantoonbaar zinloos is geworden of onmogelijk is. Dit dient door de Opdrachtgever 

nadrukkelijk en schriSelijk kenbaar worden gemaakt. 

11. Indien komt vast te staan dat een klacht (grotendeels) ongegrond is, dan komen de kosten 

daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, voor rekening van de 

Opdrachtgever. 

12. In afwijking van de weqelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle 
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vorderingen en verweren van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer en de door 

Opdrachtnemer bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, 1 jaar. 

Ar.kel 21 Intellectueel eigendomsrecht 

1. Alle rechten van intellectuele eigendom ter zake van de Diensten en/of Producten alsmede de 

ontwerpen, programmatuur, documenta<e en alle andere materialen die worden ontwikkeld 

en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en 

Opdrachtgever, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer of 

diens leveranciers. De levering van Diensten en/of Producten strekt nimmer tot enige 

overdracht van de rechten van intellectuele eigendom. 

2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter 

Dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van 

intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of 

materialen te verwijderen of te wijzigen. 

3. Opdrachtgever zal niet zonder voorafgaande schriSelijke toestemming van Opdrachtnemer de 

Diensten en/of Producten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, 

verveelvoudigen of aan een derde ter beschikking stellen, behoudens die gevallen waarbij de 

toestemming uit de aard van de Dienst en/of het Product blijkt. 

4. Het is Opdrachtnemer toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de 

programmatuur. Indien Opdrachtnemer door middel van technische bescherming de 

programmatuur heeS beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te 

doorbreken, te verwijderen en/of te ontwijken. 

5. Opdrachtnemer staat ervoor in dat zij gerech<gd is het in hiervoor genoemde gebruiksrecht 

aan Opdrachtgever te verstrekken. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voor zover 

de Producten en/of resultaten van de Diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in 

samenhang met Diensten en/of Producten van derden, tenzij Opdrachtgever in het laatst 

genoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de 

door Opdrachtnemer geleverde Producten en/of Diensten. 

7. Opdrachtnemer is bevoegd de handelsnaam en logo's van Opdrachtgever, alsmede een 

verkorte versie van de overeenkomst, dan wel een reeds uitgevoerde overeenkomst, zonder 

nadere toestemming van Opdrachtgever, te gebruiker voor andere doeleinden, waaronder die 

van marke<ng en die van plaatsing op de website van Opdrachtnemer. 

8. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzeqen tegen 

beschikbaarstelling aan leverancier van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd 

materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s, hyperlinks, etc.), 

databasebestanden of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van 

gebruik, bewerking, installa<e of incorpora<e (bijv. in een website). Opdrachtgever vrijwaart 

Opdrachtnemer tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat 
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zodanig beschikbaar stellen, gebruik, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op 

enig recht van die derde. 

9. Het gebruiksrecht geldt als zijnde ingetrokken indien Opdrachtgever in staat van 

faillissement verkeerd of indien Opdrachtgever langer dan 2 maanden niet aan diens 

betalingsverplich<ng voldoet. 

Ar.kel 22 Persoonsgegevens 

1. Het gebruiken van de Dienst kan verwerking van persoonsgegevens met zich meebrengen. 

Opdrachtnemer fungeert hierbij als verwerker. In die hoedanigheid zal Opdrachtnemer zich 

houden aan alle op haar rustende weqelijke verplich<ngen, doch Opdrachtgever is 

verantwoordelijk voor de naleving van wet- en regelgeving. Opdrachtgever vrijwaart 

Opdrachtnemer op diens eerste verzoek voor aanspraken van derden, uit welke hoofde 

dan ook, indien die vordering verband houdt met de verwerking van persoonsgegevens 

alsmede tegen eventueel aan Opdrachtgever toerekenbare opgelegde boetes door de 

Autoriteit Persoonsgegevens of andere bevoegde toezichthouders. Door het aangaan van 

deze overeenkomst geeS Opdrachtgever Opdrachtnemer opdracht om de persoonsgegevens 

van derden te verwerken in het kader van de Dienst. Andere verwerkingen zal Opdrachtnemer 

alleen uitvoeren in opdracht van Opdrachtgever of als daartoe een weqelijke verplich<ng 

bestaat. 

2. Opdrachtgever staat er voor in dat de verwerking van persoonsgegevens rechtma<g geschiedt 

en dat geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden. 

3. Voor de verwerkingen waarvoor Opdrachtnemer verantwoordelijke is, geldt hetgeen vermeld 

staat in de privacy verklaring. 

4. Opdrachtgever geeS met het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk toestemming 

persoonsgegevens over Opdrachtgever te verwerken en/of op te slaan in een database ten 

behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. 

5. Indien par<jen geen verwerkersovereenkomst (zoals vermeld in de Algemene Verordening 

Persoonsgegevens) sluiten, dan is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor gevolgen van 

het niet voldoen hieraan. De Opdrachtgever moet Opdrachtnemer hierover aansturen. 

Ar.kel 23 Geschillen 

1. De Overeenkomst in samenhang met deze algemene voorwaarden geven volledig weer 

hetgeen tussen par<jen is overeengekomen en vervangen alle eerdere en gelijk<jdige, 

expliciete of impliciete afspraken, overeenkomsten, verklaringen en garan<es, zowel 

schriSelijk als mondeling. 

2. In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien beslist Opdrachtnemer. 

3. Alle geschillen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever worden beheerst door Nederlands 

recht. 
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4. Alle geschillen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever worden bij uitslui<ng voorgelegd aan 

de bevoegde rechter in het Arrondissement waar Opdrachtnemer geves<gd is 

Module Hos.ng / SaaS 

Deze module is van toepassing op het door Opdrachtnemer ‘op afstand’ beschikbaar stellen en 

beschikbaar houden (hosten) van gegevens en/of (web)applica<es aan Opdrachtgever via internet of 

een ander netwerk, zonder dat aan Opdrachtgever een fysieke drager met de desbetreffende 

programmatuur wordt verstrekt. Hieronder valt tevens het registreren en beheren van 

domeinnamen. Voor zover de voorwaarden in deze module afwijken of strijdig zijn met de algemene 

voorwaarden dan prevaleren de voorwaarden in deze module. Voor het overige blijven de algemene 

voorwaarden van toepassing. 

Ar.kel 24 Uitvoering 

1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk de Dienst 

uitvoeren conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever. 

2. In de Overeenkomst wordt bepaald wanneer Opdrachtnemer zal starten met de installa<e en het 

beheer van de (web)applica<e. 

3. Opdrachtnemer spant zich er voor in dat de (web)applica<e naar beste kunnen wordt 

geconfigureerd en beheerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. 

4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en te laten wat nodig is om een <jdige en juiste 

installa<e van de (web)applica<e mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg 

voor dat alle gegevens en faciliteiten, waarvan Opdrachtnemer aangeeS dat deze noodzakelijk zijn of 

waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de 

installa<e van de (web)applica<e, <jdig aan Opdrachtnemer beschikbaar worden gesteld. 

Ar.kel 25 Duur overeenkomst 

1. De Overeenkomst wordt door Opdrachtgever aangegaan voor een minimumduur van twaalf (12) 

maanden. Hierna wordt de Overeenkomst voortgezet voor onbepaalde <jd. Na het einde van de 

minimumduur kan de Overeenkomst wederzijds worden opgezegd met inachtneming van een 

opzegtermijn van ten minste één (1) maand. De opzegging van de Overeenkomst door 

Opdrachtgever dan wel Opdrachtnemer dient SchriSelijk te geschieden. 

Ar.kel 26 Gedragsregels 

1 Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of (doen) verspreiden van materiaal in strijd met 

bepalingen van Nederlands recht, waaronder in ieder geval (maar niet uitsluitend) begrepen 

materiaal dat smadelijk, lasterlijk, beledigend, racis<sch, discriminerend of haatzaaiend is, ero<sch of 

pornografisch is (tenzij expliciet toegestaan in de offerte), inbreuk maakt op rechten van derden, 

waaronder in ieder geval (maar niet uitsluitend) begrepen auteursrechten, merkrechten en 
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portretrecht, een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden oplevert, waaronder in ieder 

geval (maar niet uitsluitend) begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van 

persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk las<gvallen van derden met door dezen 

ongewenste communica<e, hyperlinks, torrents of vergelijkbare informa<e bevat waarvan 

Opdrachtgever weet of moet weten dat die verwijst naar materiaal dat inbreuk maakt op rechten van 

derden, ongevraagde commerciële, charita<eve of ideële communica<e bevat, of kwaadaardige 

inhoud zoals virussen of spyware bevat. 

2 Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of 

schade toe te brengen aan de servers van Opdrachtnemer. Het is Opdrachtgever verboden processen 

of programma's, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs 

kan vermoeden dat zulks Opdrachtnemer, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of 

schade toebrengt. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele 

maatregelen. 

3 Naast de verplich<ngen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid van de zijde van 

Opdrachtgever of het door Opdrachtgever niet handelen conform bovenstaande punten, voor 

rekening van Opdrachtgever. 

4 Ter voorkoming van hiervoor genoemde problemen als schade en beveiligingsrisico's is 

Opdrachtnemer naar eigen inzicht gerech<gd de beheermogelijkheden van Opdrachtgever dermate 

te beperken dat het beheer in zijn geheel door Opdrachtnemer wordt uitgevoerd. 

Ar.kel 27 Licen.e 

1 Opdrachtgever verstrekt hierbij Opdrachtnemer een onbeperkte licen<e om alle door  

Opdrachtgever aan de Diensten van Opdrachtnemer aangeleverde Materialen te verspreiden, op te 

slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Opdrachtnemer geschikt geachte manier, echter 

uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst 

door Opdrachtnemer. 

Ar.kel 28 Vrijwaring 

1 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van alle juridische claims van derden met betrekking tot 

het gebruik van de Diensten door Opdrachtgever. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de 

gegevens/Diensten/soSware welke door middel van een koppeling worden aangeroepen. 

2 Indien Opdrachtnemer op grond van een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstan<e of in 

verband met een weqelijke verplich<ng werkzaamheden moet verrichten met betrekking tot 

gegevens van Opdrachtgever, zijn medewerkers of Gebruikers, zullen alle daaraan verbonden kosten 

aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. 

Ar.kel 29 Dienstverlening en beschikbaarheid 
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1 Alle diensten van Opdrachtnemer worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverplich<ng, 

tenzij en voor zover in de SchriSelijke Overeenkomst Opdrachtnemer uitdrukkelijk een resultaat heeS 

toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. 

2 De elektronische transmissie van gegevens van Opdrachtgever in het kader van de Diensten, op 

welke wijze dan ook, geschiedt voor risico en rekening van Opdrachtgever. 

3 Opdrachtnemer is nimmer gehouden om de op afstand beschikbaar gestelde applica<es tevens op 

een fysieke gegevensdrager (bijv. cd of usb-s<ck) te leveren aan Opdrachtgever. 

4 Indien de Diensten (mede) geleverd worden via Diensten en/of netwerken van Opdrachtnemer, zal 

Opdrachtnemer zich inspannen om daarbij zo min mogelijk down<me te laten bestaan. 

5 Opdrachtnemer biedt geen garan<es over de precieze hoeveelheid up<me, tenzij anders is 

overeengekomen in de offerte middels een als zodanig aangeduide SLA. Voor zover niet in een 

toepasselijke SLA anders is bepaald, geldt dit ar<kel. 

6 Behoudens tegenbewijs zal de door Opdrachtnemer gemeten beschikbaarheid en serviceniveau 

gelden als volledig bewijs. 

7 Opdrachtnemer zal zich inspannen om te zorgen dat Opdrachtgever gebruik kan maken van de 

netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van Opdrachtnemer. 

Opdrachtnemer kan echter niet garanderen dat deze netwerken op enig moment beschikbaar zijn. 

Aan het gebruik van netwerken van derden kunnen weqelijke en contractuele voorwaarden 

verbonden zijn. Opdrachtnemer zal zich inspannen om Opdrachtgever hierover <jdig te informeren. 

8 Indien naar het oordeel van Opdrachtnemer een gevaar ontstaat voor het func<oneren van de 

Diensten of het netwerk van Opdrachtnemer of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, 

in het bijzonder door overma<g verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde Diensten 

of ac<viteiten van virussen, trojans en vergelijkbare soSware, is Opdrachtnemer gerech<gd alle 

maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit te voorkomen. 

9 Opdrachtnemer heeS het recht om de Diensten of gedeelten daarvan <jdelijk buiten gebruik te 

stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Opdrachtnemer zal proberen 

een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en 

zich inspannen om Opdrachtgever <jdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. 

Opdrachtnemer is echter nooit gehouden tot vergoeding van schade die is ontstaan in verband met 

zodanige buitengebruikstelling, tenzij SchriSelijk expliciet anders is overeengekomen, bijvoorbeeld in 

een SLA. 

10 Slechts indien SchriSelijk uitdrukkelijk overeengekomen is Opdrachtnemer gehouden te 

beschikken over een uitwijkcentrum of andere uitwijkfaciliteiten. 

11 Tenzij de Overeenkomst anders bepaalt, is Opdrachtnemer niet gehouden reservekopieën (back-

ups) te maken van door Opdrachtgever op Diensten van Opdrachtnemer opgeslagen gegevens. 

Eventueel gemaakte back-ups kunnen na beëindiging van de Overeenkomst op elk moment 

vernie<gd worden. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om te verzoeken om een back-

up bij beëindiging of ontbinding. 
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Ar.kel 30 Wijzigingen 

1 Opdrachtnemer is gerech<gd om de beschikbaar gestelde applica<es gedurende de loop<jd van de 

Overeenkomst naar eigen goeddunken aan te passen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke 

wijziging in func<onaliteit, zal Opdrachtnemer zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de 

hoogte stellen. Alleen indien zulks technisch mogelijk is en geen onevenredige inspanning van 

Opdrachtnemer zou vergen, kan Opdrachtgever op verzoek een oudere versie van de applica<e 

blijven gebruiken. Opdrachtnemer kan extra kosten in rekening brengen voor het verschaffen van die 

mogelijkheid. 

Ar.kel 31 Opslag- en datalimiet 

1 Opdrachtnemer kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per 

maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Diensten. Opdrachtgever zal de 

limieten niet overschrijden, tenzij de Overeenkomst de gevolgen daarvan uitdrukkelijk regelt. Bij 

overschrijding van dit maximum is Opdrachtnemer bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, 

conform de bedragen voor extra dataverkeer die in de Overeenkomst worden vermeld. Indien er 

geen opslag- en/of datalimiet wordt overeengekomen, geldt de fair use policy van Opdrachtnemer. 

Ar.kel 32 Procedure na beëindiging 

1 Opdrachtnemer zal ervoor zorgen dat Opdrachtgever bij beëindiging van de Overeenkomst een 

redelijke gelegenheid wordt geboden om de gegevens van Opdrachtgever die zijn opgeslagen in de 

systemen van Opdrachtnemer, terug over te brengen naar de eigen systemen of naar de systemen 

van een nieuwe aanbieder. Voor dit doeleinde zal Opdrachtnemer zich inspannen de gegevens in een 

gangbaar bestandsformaat aan te kunnen bieden. 
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