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artikel 1  ‐  Algemeen 
1. Deze voorwaarden zijn van  toepassing op  iedere aanbieding, offerte 
en  overeenkomst  tussen  The  Great  Media  hierna  te  noemen: 
“opdrachtnemer”,  en  een  opdrachtgever  waarop  opdrachtnemer 
deze  voorwaarden  van  toepassing  heeft  verklaard,  voor  zover  van 
deze  voorwaarden  niet  door  partijen  uitdrukkelijk  en  schriftelijk  is 
afgeweken. 

2. De  onderhavige  voorwaarden  zijn  eveneens  van  toepassing  op 
overeenkomsten  met  opdrachtnemer,  voor  de  uitvoering  waarvan 
door opdrachtnemer derden worden betrokken. 

3. De  toepasselijkheid  van  eventuele  inkoop‐  of  andere  voorwaarden 
van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

 
artikel 2  ‐  Offertes en aanbiedingen 
1 Alle  aanbiedingen  en  andere  uitingen  van  opdrachtnemer  zijn 
vrijblijvend,  tenzij  door  opdrachtnemer  schriftelijk  uitdrukkelijk 
anders  is  aangegeven. Opdrachtgever  staat  in  voor  de  juistheid  en 
volledigheid  van  de  door  of  namens  hem  aan  opdrachtnemer 
opgegeven  maten,  eisen,  specificaties  van  de  prestatie  en  andere 
gegevens waarop opdrachtnemer zijn aanbieding baseert.  

2 De  in een offerte of aanbieding vermelde prijzen  zijn exclusief BTW 
en andere heffingen van overheidswege, eventuele  in het kader van 
de  overeenkomst  te  maken  kosten,  daaronder  begrepen  reis‐  en 
verblijf‐, verzend‐ en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 

3 Indien  enige  bepaling  van  deze  algemene  voorwaarden  nietig  is  of 
vernietigd wordt,  zullen  de  overige  bepalingen  van  deze  algemene 
voorwaarden volledig van kracht blijven. 

4 Elke aanbieding gaat uit van uitvoering van de overeenkomst onder 
normale omstandigheden en gedurende normale werkuren. 

 
artikel 3  ‐  Uitvoering 
1. Opdrachtnemer  zal  zich  naar  beste  kunnen  inspannen  om  de 
dienstverlening  met  zorg  uit  te  voeren,  in  voorkomend  geval 
overeenkomstig  de  met  opdrachtgever  schriftelijk  vastgelegde 
afspraken en procedures. Alle diensten van opdrachtnemer worden 
uitgevoerd  op  basis  van  een  inspanningsverbintenis,  tenzij  en  voor 
zover  in  de  schriftelijke  overeenkomst  opdrachtnemer  uitdrukkelijk 
een  resultaat  heeft  toegezegd  en  het  betreffende  resultaat  tevens 
met  voldoende  bepaaldheid  is  omschreven.  Eventuele  afspraken 
betreffende  een  serviceniveau  worden  steeds  slechts  schriftelijk 
uitdrukkelijk overeengekomen. 

2. Indien  is  overeengekomen  dat  de  dienstverlening  in  fasen  zal 
plaatsvinden,  is  opdrachtnemer  gerechtigd  de  aanvang  van  de 
diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat opdrachtgever 
de  resultaten  van  de  daaraan  voorafgaande  fase  schriftelijk  heeft 
goedgekeurd. 

3. Indien  een overeenkomst  tot dienstverlening  is  aangegaan met het 
oog  op  uitvoering  door  een  bepaalde  persoon,  is  opdrachtnemer 
steeds  gerechtigd  na  overleg  met  opdrachtgever  deze  persoon  te 
vervangen  door  een  of  meer  andere  personen  met  dezelfde 
vakbekwaamheid. 

4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeengekomen 
dienst  dit  vereist,  heeft  opdrachtnemer  het  recht  bepaalde 
werkzaamheden te  laten verrichten door derden. Eventuele hiermee 
verband houdende meerkosten zijn voor rekening van opdrachtgever, 
tenzij anders overeengekomen. 

5. Opdrachtgever  verplicht  zich  er  toe  alle  informatie  te  verstrekken, 
binnen  redelijke  termijn,  telkens  wanneer  opdrachtnemer  daartoe 

verzoekt,  welke  en  wanneer  deze  noodzakelijk  is  voor  een  goede 
uitvoering van de opdracht. 

6. Indien  zulks  onderdeel  is  van  de  overeengekomen  dienst,  zal 
opdrachtnemer  een  administratief  gebruikersnaam  en wachtwoord 
verschaffen. Met deze gegevens heeft opdrachtgever toegang tot een 
administratief  account  en  een  beheertool  waarmee  opdrachtgever 
naar eigen inzicht levering van de dienst kan beheren, voor zover het 
overeengekomen is. 

7. Iedere  actie  die middels  het  administratief  account  of  een  account 
van  een  individuele  gebruiker  gebeurt,  wordt  geacht  onder  de 
verantwoordelijkheid  en  risico  van  opdrachtgever  te  geschieden. 
Opdrachtnemer  kan  hier  dan  ook  niet  voor  aansprakelijk  worden 
gesteld.  In geval van een vermoeden van misbruik van een account 
dient  opdrachtgever  dit  zo  spoedig mogelijk  aan  opdrachtnemer  te 
melden zodat deze maatregelen kan nemen. 

8. Opdrachtnemer  heeft  het  recht  geleverde  producten  en  diensten 
(tijdelijk)  buiten  gebruik  te  stellen  en/of  het  gebruik  daarvan  te 
beperken,  dan  wel  niet  of  slechts  beperkt  te  leveren,  indien  de 
opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens 
opdrachtnemer  niet  nakomt  dan  wel  in  strijd  handelt  met  deze 
voorwaarden. 

 
artikel 4  ‐  Hosting en aanverwante diensten 
1. Indien de dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag 
en/ of doorgifte van door opdrachtgever aangeleverd materiaal aan 
derden, zoals in geval van webhosting‐ of e‐maildiensten, geldt voorts 
het in dit artikel bepaalde.  

2. Opdrachtgever  zal geen  informatie publiceren. of aanbieden via  (de 
servers  van)  opdrachtnemer  die  in  strijd  is met  Nederlands  recht. 
Hieronder  valt  in het bijzonder maar niet uitsluitend  informatie die 
zonder  toestemming  van  de  auteursrechthebbende(n)  wordt 
aangeboden,  informatie  die  smadelijk,  bedreigend,  beledigend, 
racistisch,  haat  zaaiend  of  discriminerend  is,  informatie  die 
(kinder)pornografie  bevat  en  informatie  die  de  privacy  van  derden 
schendt  of  een  vorm  van  stalking  oplevert,  evenals  hyperlinks, 
torrents  of  andere  verwijzingen  naar  dergelijke  informatie  op 
websites  van  derden  waar  dan  ook  ter  wereld  (zelfs  wanneer  de 
informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn). 

3. De opdrachtnemer hanteert een klachtenprocedure waarmee derden 
(hierna: melders) een klacht kunnen indienen indien naar hun mening 
sprake is van een dergelijke strijd. Als een klacht naar het oordeel van 
opdrachtnemer  is gerechtvaardigd,  is deze gerechtigd het materiaal 
te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is opdrachtnemer 
in  dat  geval  gerechtigd  persoonsgegevens  van  opdrachtgever  te 
verstrekken  aan  een  melder  of  aan  de  bevoegde  instanties. 
Opdrachtnemer  zal opdrachtgever  informeren over het  verloop  van 
deze procedure. 

4. Wanneer  sprake  is  van  mogelijk  strafbare  informatie,  is 
opdrachtnemer gerechtigd hiervan aangifte te doen. Opdrachtnemer 
kan  hierbij  alle  relevante  informatie  over  opdrachtgever  en  de 
informatie overhandigen aan de bevoegde  instanties en alle andere 
handelingen verrichten die deze instanties opdrachtnemer verzoeken 
te verrichten in het kader van het onderzoek. 

5. Bij  herhaaldelijke  (gegronde)  klachten  over  de  door  opdrachtgever 
aangeboden  informatie  is  opdrachtnemer  gerechtigd  de 
overeenkomst te ontbinden en/ of te beëindigen. 

6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle  schade als gevolg 
van  bovenstaande. Opdrachtnemer  is  niet  aansprakelijk  voor welke 
schade  dan  ook  die  opdrachtgever  lijdt  door  een  ingrijpen  van 
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opdrachtnemer  in  het  kader  van  de  klachtprocedure,  zelfs  niet 
wanneer de  klacht onterecht blijkt en de  informatie niet  in  strijd  is 
met Nederlands recht. 

7. Opdrachtgever  onthoudt  zich  ervan  overige  opdrachtgevers  of 
internetgebruikers  te  hinderen  of  schade  toe  te  brengen  aan  de 
servers. 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. 

8. Opdrachtgever  zal  zich  houden  aan  de  algemeen  aanvaarde 
gedragsregels  op  het  internet  zoals  vastgelegd  in  RFC1855 
(ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt)  en  toekomstige  aanpassingen 
hiervan. 

9. Zonder  toestemming  van  opdrachtnemer  is  het  opdrachtgever 
verboden  de  door  opdrachtnemer  verschafte  gebruikersnaam  of 
gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over 
te dragen. 

10. Opdrachtnemer  kan  een  maximum  stellen  aan  de  hoeveelheid 
opslagruimte  of  dataverkeer  per  maand  die  opdrachtgever  mag 
gebruiken  in  het  kader  van  de  dienst.  Bij  overschrijding  van  dit 
maximum is opdrachtnemer bevoegd een extra bedrag in rekening te 
brengen,  conform  de  bedragen  die  op  de  offerte  /  overeenkomst 
worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van 
niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens 
indien  een  afgesproken  limiet  voor  opslagruimte  of  dataverkeer  is 
bereikt. Onder de opslagruimte valt ook de ruimte voor mailboxen en 
(automatische) reserve kopieën. 

11. Opdrachtgever  verstrekt  hierbij  opdrachtnemer  een  onbeperkte 
licentie  om  alle  door  opdrachtgever,  via  de  systemen  van 
opdrachtnemer,  verspreide 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. 

12. Naast  de  verplichtingen  uit  de wet  is  schade welke  ontstaat  door 
ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten 
voor rekening van opdrachtgever. 

 
artikel 5  ‐  Domeinnamen en IP‐adressen 
1. Indien  de  dienst  (mede)  ertoe  strekt  dat  opdrachtnemer  voor 
opdrachtgever  zal  bemiddelen  bij  het  verkrijgen  van  een 
domeinnaam en/of IP‐adres, geldt voorts het in dit artikel bepaalde. 

2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/ 
of IP‐adres zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende 
regels  en  procedures  van  de  desbetreffende  domeinnaam‐
leveranciers,  zoals  Stichting  Internet  Domeinregistratie  Nederland, 
EURID  en  RIPE.  De  desbetreffende  instantie  beslist  over  de 
toekenning  van  een  domeinnaam  en/  of  IP‐adres.  Opdrachtnemer 
vervult bij de aanvraag  slechts een bemiddelende  rol en geeft geen 
garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd. 

3. Opdrachtgever  kan  uitsluitend  uit  de  bevestiging  per  e‐mail  van 
opdrachtnemer, waar wordt vermeld dat de gevraagde domeinnaam 
is geregistreerd, het  feit van  registratie vernemen. Een  factuur voor 
registratiekosten is geen bevestiging van registratie. 

4. Opdrachtgever  vrijwaart  en  houdt  opdrachtnemer  schadeloos  voor 
alle  schade  die  verband  houdt  met  (het  gebruik  van)  een 
domeinnaam namens of door opdrachtgever. 

5. Opdrachtnemer  is  niet  aansprakelijk  voor  het  verliezen  door 
opdrachtgever van diens  recht(en) op een domeinnaam of door het 
feit  dat  de  domeinnaam  tussentijds  door  een  derde  wordt 
aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of grove 
schuld van opdrachtnemer. 

6. Indien  opdrachtnemer  een  domeinnaam  op  haar  naam  registreert 
ten  behoeve  van  opdrachtgever,  zal  opdrachtnemer  medewerking 
verlenen aan verzoeken van opdrachtgever tot verhuizing, overdracht 
of opzegging van deze domeinnaam. Opdrachtnemer zal altijd als c‐
admin  geregistreerd  staan om  zodoende namens de opdrachtgever 
het domein naar derden op de  juiste wijze  te beheren  / digitaal  te 
administreren. 

7. Domeinnaamhouder  en  opdrachtgever  worden  geacht  dezelfde 
(rechts)persoon te zijn. Indien opdrachtgever en domeinnaamhouder 
verschillende  (rechts)personen  zijn,  dan  geldt  voorts  het  in  dit  lid 
bepaalde, tenzij domeinnaamhouder opdrachtnemer of een contact‐
persoon van opdrachtnemer is ten behoeve van opdrachtgever: 
a. Opdrachtgever  verplicht  zich  de  domeinnaamhouder  te 

informeren over en  te  conformeren  aan  artikel 5,  lid 8, welke 
geldt voor opdrachtgever; 

b. Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor de naleving van alle 
overige bepalingen uit de overeenkomst. 

8. Opdrachtgever  dient  zich  te  conformeren  aan  alle  registratie‐
voorwaarden,  bepalingen,  en  (geschillen)regelingen  die  domein‐
naamleveranciers  stellen  voor  aanvraag,  toekenning  of  gebruik  van 
een domeinnaam en/ of het IP‐adres. Opdrachtgever wordt verwezen 
naar  domeinnaamvoorwaarden  welke  horen  bij  de  desbetreffende 
extensie bij de verantwoordelijke organisatie  (SIDN, EURID, etc.). De 
domeinnaamvoorwaarden maken deel uit van de overeenkomst. 

9. Opdrachtnemer heeft het  recht de domeinnaam en/ of het  IP‐adres 
ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam 
te  (doen) plaatsen wanneer opdrachtgever  aantoonbaar  in  gebreke 
blijft bij de nakoming van de overeenkomst, zulks echter uitsluitend 
voor  de  duur  dat  opdrachtgever  in  gebreke  is  en  uitsluitend  na 
verloop  van  een  redelijke  termijn  tot  nakoming  gesteld  in  een 
schriftelijke ingebrekestelling. 

10. In geval van ontbinding van de overeenkomst wegens wanprestatie 
van  opdrachtgever  is  opdrachtnemer  gerechtigd  de  domeinnaam 
en/of het IP‐adres op te heffen. 

11. Indien gegevens uit de whois zijn afgeschermd of verborgen, heeft 
dat niet tot gevolg dat opdrachtnemer geen (NAW‐)gegevens aan de 
bevoegde  autoriteiten  zal  kunnen  verstrekken.  Indien  op 
opdrachtnemer  een  wettelijke  verplichting  rust  om  gegevens  aan 
bevoegde  instanties  te  verstrekken,  zal  opdrachtnemer  deze 
verplichting te allen tijde naleven. 

 
artikel 6  ‐  Beschikbaarheid van de dienst 
1. Opdrachtnemer  zal  zich  inspannen  om  ononderbroken  beschik‐
baarheid  van  haar  systemen  en  netwerken  te  realiseren,  en  om 
toegang tot door opdrachtnemer opgeslagen data te realiseren, maar 
biedt hierover geen garanties tenzij anders is overeengekomen in de 
offerte  dan wel middels  een  als  zodanig  aangeduide  Service  Level 
Agreement  (SLA).  Voor  zover  niet  in  een  dergelijke  SLA  anders  is 
bepaald, geldt voor de beschikbaarheid het in dit artikel bepaalde. 

2. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever om reservekopieën 
van de bij opdrachtnemer opgeslagen data  te maken, danwel moet 
de opdrachtgever  zorgen voor een goede backup  /  reservekopie bij 
werkzaamheden / onderhoud van de data. 
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3. Opdrachtnemer  zal  zich  inspannen  om  de  door  haar  gebruikte 
software  up‐to‐date  te  houden.  Opdrachtnemer  is  hierbij  echter 
afhankelijk  van  haar  leverancier(s).  Opdrachtnemer  is  gerechtigd 
bepaalde  updates  of  patches  niet  te  installeren  als  dit  naar  haar 
oordeel een correcte levering van de dienst niet ten goede komt. 

4. 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. 

5. Indien naar het oordeel van opdrachtnemer een gevaar ontstaat voor 
het  functioneren  van  de  computersystemen  of  het  netwerk  van 
opdrachtnemer  of  derden  en/of  van  de  dienstverlening  via  een 
netwerk,  in  het  bijzonder  door  overmatig  verzenden  van  e‐mail  of 
andere  gegevens,  slecht  beveiligde  systemen  of  activiteiten  van 
virussen,  Trojans  en  vergelijkbare  software,  is  opdrachtnemer 
gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht 
om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. 

  
artikel 7  ‐  Prijzen 
1. Alle prijzen  zijn  exclusief omzetbelasting  (btw)  en  andere heffingen 
welke van overheidswege worden opgelegd. 

2. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is, is opdrachtnemer 
gerechtigd  de  gehanteerde  tarieven  op  elk  moment  te  verhogen. 
Opdrachtnemer  zal Opdrachtgever  hiertoe,  via  e‐mail  ten minste  1 
(één) maand van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. 
Opdrachtgever  heeft  bij  een  prijsverhoging  het  recht  de  overeen‐
komst te beëindigen, met  inachtneming van een opzegtermijn van 1 
(één) maand.  

 
artikel 8  ‐  Betalingsvoorwaarden 
1. Betaling  dient  steeds  te  geschieden  binnen  14  dagen  na  factuur‐
datum, op een door opdrachtnemer aan  te geven wijze  in de valuta 
waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door opdrachtnemer 
is  aangegeven.  Opdrachtnemer  is  gerechtigd  om  periodiek  te 
factureren. 

2. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor 
de  overeenkomst  is  aangegaan,  bij  aanvang  van  de  termijn  in 
rekening  gebracht,  en  dienen  te worden  voldaan,  zo  niet  behoudt 
opdrachtnemer het recht de diensten (tijdelijk) stil te leggen. 

3. In  bovenstaande  gevallen  heeft  opdrachtnemer  voorts  het  recht 
uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte 
daarvan  zonder  ingebrekestelling  of  rechterlijke  interventie  te 
beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade 
voor opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan. 

 
artikel 9  ‐  Geheimhouding 
1. Partijen verplichten zich tot strikte geheimhouding met betrekking tot 
het intellectueel eigendom of de interne huishouding van partijen. 

2. In  geval  van  overtreding  ontstaat  een  vordering  op  een  schade‐
vergoeding,  te  bepalen  door  de  rechterlijke  macht  binnen  een 
opgestarte rechtsprocedure. 

 
artikel 10  ‐  Garanties 
1. De  opdrachtnemer  zal  zijn  uiterste  best  doen  onvolkomenheden  in 
eigen  programmatuur,  software  of  diensten  te  herstellen, mits  de 
opdrachtgever  deze  binnen  een  maand  na  oplevering  schriftelijk 
kenbaar maakt. 

2. Eventuele garanties vervallen indien de opdrachtgever veranderingen 
aanbrengt aan de programmatuur, al dan niet door derden. 

3. De  opdrachtnemer  kan  geen  garanties  afgeven  op  programmatuur, 
software of diensten van derden. 

 
artikel 11  ‐  Looptijd 
1. De overeenkomst tussen partijen wordt aangegaan voor onbepaalde 
tijd,  tenzij  uit  de  aard  van  de  overeenkomst  anders  voortvloeit  of 
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 

 
artikel 12  ‐  Beëindiging 
1. Aan  de  partijen  komt  de  bevoegdheid  tot  ontbinding  van  de 
overeenkomst  slechts  toe  indien  de  andere  partij,  steeds  in  alle 
gevallen  na  een  schriftelijke  ingebrekestelling waarbij  een  redelijke 
termijn  gesteld  wordt  voor  zuivering  van  de  tekortkoming, 
toerekenbaar  tekortschiet  in  de  nakoming  van  wezenlijke 
verplichtingen uit de overeenkomst. 

2. Indien een overeenkomst welke naar  zijn aard en  inhoud niet door 
volbrenging  eindigt,  voor  onbepaalde  tijd  is  aangegaan,  kan  deze 
door de partijen na goed overleg en onder opgave van redenen door 
schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen 
uitdrukkelijke  opzegtermijn  is  overeengekomen,  dient  bij  de 
opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen 
zullen  in  dit  geval  wegens  opzegging  nimmer  tot  enige  schade‐
vergoeding zijn gehouden. 

3. Overeenkomsten  met  betrekking  tot  domeinnaamregistratie  en 
hosting hebben  looptijd  van 1  (één)  jaar. Na het  verstrijken  van de 
looptijd  worden  deze  overeenkomsten  wederom  voor  dezelfde 
periode  aangegaan.  De  opzegtermijn  is  1  (één)  maand,  door 
schriftelijke opzegging. 

4. In  geval  van  beëindiging  van  de  hostingovereenkomst  wordt  het 
webhostingaccount  met  alle  inhoud  verwijderd,  na  de  dag  van 
beëindiging. Opdrachtnemer is niet verplicht een kopie van deze data 
te verschaffen. 

 
artikel 13  ‐  Ontbindende voorwaarden 
1. Indien  de  opdrachtgever  zijn  uit  de  overeenkomst  voortvloeiende 
verplichtingen  niet  nakomt  en  deze  niet‐nakoming  ontbinding 
rechtvaardigt,  dan  is  opdrachtnemer  gerechtigd  de  overeenkomst 
terstond  en  met  directe  ingang  te  ontbinden  zonder  enige 
verplichting  zijnerzijds  tot  betaling  van  enige  schadevergoeding  of 
schadeloosstelling,  terwijl  de  opdrachtgever,  uit  hoofde  van 
wanprestatie,  wél  tot  schadevergoeding  of  schadeloosstelling  is 
verplicht. 

 
artikel 14  ‐  Overmacht 
1. Opdrachtnemer  heeft  het  recht  om  haar  systemen,  inclusief  de 
website, of gedeelten daarvan  tijdelijk 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  tijdig  op  de  hoogte  stellen  van  de 
geplande  buitengebruikstelling.  Opdrachtnemer  is  echter  nooit 
aansprakelijk  tot  schadevergoeding  voor  schade  in  verband  met 
zodanige buitengebruikstelling. 

2. Opdrachtnemer  is  niet  gehouden  tot  het  nakomen  van  enige 
verplichting  jegens  de  opdrachtgever  indien  hij  daartoe  gehinderd 
wordt  als  gevolg  van  een  omstandigheid  die  niet  is  te  wijten  aan 
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schuld,  en  noch  krachtens  de  wet,  een  rechtshandeling  of  in  het 
verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.  

 
artikel 15  ‐  Eigendomsvoorbehoud 
1. Het  door  in  het  kader  van  de  overeenkomst  opdrachtnemer 
geleverde  blijft  eigendom  van  opdrachtnemer  totdat  de 
opdrachtgever alle verplichtingen uit de met opdrachtnemer gesloten 
overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. 

2. Het  door  opdrachtnemer  geleverde,  dat  ingevolge  lid  1.  onder  het 
eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag 
nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De opdrachtgever  is niet 
bevoegd  om  het  onder  het  eigendomsvoorbehoud  vallende  te 
verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. 

3. Voor  het  geval  opdrachtnemer  zijn  in  dit  artikel  aangeduide 
eigendomsrechten  wil  uitoefenen,  geeft  de  opdrachtgever  op 
voorhand  onvoorwaardelijke  en  niet  herroepbare  toestemming  aan 
opdrachtnemer en door opdrachtnemer aan  te wijzen derden om al 
die plaatsen te betreden waar de eigendommen van opdrachtnemer 
zich bevinden en deze terug te nemen. 

 
artikel 16  ‐  Aansprakelijkheid 
1. Opdrachtnemer  is  niet  aansprakelijk  voor  schade,  van  welke  aard 
ook,  ontstaan  doordat  opdrachtnemer  is  uitgegaan  van  door  of 
namens  de  opdrachtgever  verstrekte  onjuiste  en  /  of  onvolledige 
gegevens. 

2. De totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer wegens toerekenbare 
tekortkoming  in  de  nakoming  van  de  overeenkomst  is  beperkt  tot 
vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor 
die  overeenkomst  bedongen  prijs  (excl.  BTW).  Indien  de 
overeenkomst  hoofdzakelijk  een  duurovereenkomst  is  met  een 
looptijd  van  meer  dan  één  jaar,  wordt  de  voor  de  overeenkomst 
bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) 
bedongen voor één jaar. 

3. De  aansprakelijkheid  van  opdrachtnemer  is  in  ieder  geval  steeds 
beperkt  tot  het  bedrag  der  uitkering  van  zijn  verzekeraar  in 
voorkomend geval. 

4. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor toerekenbare directe 
schade.  

5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is 
steeds  dat  opdrachtgever  de  schade  zo  spoedig  mogelijk  na  het 
ontstaan  daarvan  schriftelijk  bij  opdrachtnemer  meldt.  Iedere 
vordering  tot  schadevergoeding  tegen  opdrachtnemer  vervalt  door 
het  enkele  verloop  van  12  maanden  na  het  ontstaan  van  de 
vordering. 

6. Het  bepaalde  in  dit  artikel  geldt  ook  ten  gunste  van  alle 
(rechts)personen waarvan opdrachtnemer zich  ter uitvoering van de 
overeenkomst bedient. 

7. Bij de uitvoering van de overeenkomst kan de opdrachtnemer gebruik 
maken van diensten en/of producten van derden. De opdrachtnemer 
is  niet  aansprakelijk  voor  de  gevolgen  van  gebeurtenissen  bij  een 

hostingprovider,  domeinnaamregistrant  of  anderen  waarop 
opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen. 

8. Opdrachtnemer  is  niet  aansprakelijk  voor  de  gevolgen  van  het 
registreren  (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij 
een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant. 

9. Indien  de  opdrachtgever  in  gebreke mocht  komen  in  de  nakoming 
van hetgeen waartoe hij  jegens opdrachtnemer gehouden  is, dan  is 
de  opdrachtgever  aansprakelijk  voor  alle  schade  aan  de  zijde  van 
opdrachtnemer daardoor direct of indirect ontstaan. 

 
artikel 17  ‐  Vrijwaring 
1. De  opdrachtgever  vrijwaart  opdrachtnemer  voor  eventuele 
aanspraken  van  derden,  die  in  verband met  de  uitvoering  van  de 
overeenkomst schade  lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan 
aan opdrachtnemer toerekenbaar is. 

2. Opdrachtgever  vrijwaart  opdrachtnemer  voor  alle  aanspraken  van 
derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in 
een  product  of  systeem  dat  door  opdrachtgever  aan  een  derde  is 
geleverd  en  dat mede  bestond  uit  door  opdrachtnemer  geleverde 
apparatuur, programmatuur of andere materialen. 

 
artikel 18  ‐  Intellectueel eigendom  
1. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die 
hem  toekomen  op  grond  van  de  Auteurswet  en  andere  op 
intellectueel  eigendom  betrekking  hebbende  wet‐  en  regelgeving. 
Opdrachtnemer  heeft  het  recht  de  door  de  uitvoering  van  een 
overeenkomst  aan  zijn  zijde  toegenomen  kennis  ook  voor  andere 
doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke 
informatie  van  de  opdrachtgever  ter  kennis  van  derden  wordt 
gebracht. 

 
artikel 19  ‐  Gezagsverhouding 
1. Er  bestaat  geen  gezagsverhouding  c.q.  dienstverhouding  tussen 
partijen. 

 
artikel 20  ‐  Slotbepalingen 
1. Deze voorwaarden worden / zijn gedeponeerd in het handelsregister 
van de Kamer van Koophandel. 

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie 
zoals  die  gold  ten  tijde  van  het  totstandkomen  van  de 
rechtsbetrekking met opdrachtnemer. 

3. De  Nederlandse  tekst  van  de  algemene  voorwaarden  is  steeds 
bepalend voor de uitleg daarvan. 

4. Op  alle  rechtsbetrekkingen  waarbij  opdrachtnemer  partij  is,  is 
uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook  indien aan een 
verbintenis geheel of gedeeltelijk  in het buitenland uitvoering wordt 
gegeven of  indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar 
woonplaats heeft. 

 

 


