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Algemene voorwaarden 
Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan: KickSo digital 
agency B.V., gevestigd te Breda, hierna te noemen: Opdrachtnemer.  
 
KickSo digital agency B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 
81814518. 
 
Artikel 1 Algemeen 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
1. Opdrachtgever: de (rechts)persoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot 

het verrichten van  werkzaamheden. 
2. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die 

voortvloeiend uit, danwel direct verband houdend met de opdracht worden verricht dan 
wel behoren te worden verricht, een en ander in de ruimste zin van het woord en in 
ieder geval omvattend de werkzaamheden zoals vermeld in de overeenkomst.  

3. Overeenkomst: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het 
verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever, 
conform het bepaalde in de offerte. 

 
Artikel 2 Toepasselijkheid 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, 

opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij 
Opdrachtnemer zich verbindt/zal verbinden om Werkzaamheden voor Opdrachtgever te 
verrichten, alsmede op alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende 
Werkzaamheden. 

2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij 
schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen. 

3. In het geval van tegenstrijdigheid tussen het bepaalde in deze algemene voorwaarden 
en de Overeenkomst prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst boven het bepaalde 
in deze algemene voorwaarden. 

4. Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet geldig. De 
toepasselijkheid daarvan wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

5. Een Opdrachtgever ten aanzien van wie deze algemene voorwaarden eerder van 
toepassing zijn geweest, wordt geacht ook akkoord te gaan of te zijn gegaan met het 
van toepassing zijn van deze algemene voorwaarden op latere aanbiedingen, offertes, 
prijsvoorstellen, overeenkomsten en overige verbintenissen tussen Opdrachtnemer en 
Opdrachtgever, welke direct of indirect verband houden met de Werkzaamheden ook al 
is dat niet steeds expliciet (opnieuw) overeengekomen. 

 
Artikel 3 Offerte 
1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is 

gesteld. Tenzij anders aangegeven, zijn offertes van Opdrachtnemer niet langer 
geldig dan veertien (14) dagen, te rekenen vanaf de datum van de offerte. 

2. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offerte worden gehouden indien Opdrachtgever, 
naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer 
gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een 
onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

3. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de 
offerte opgenomen aanbod, is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De 
Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, 
tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft. 

4. Een door Opdrachtnemer opgestelde offerte geldt niet automatisch voor toekomstige 
opdrachten. 

5. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor het verzoek tot het uitbrengen van 
offertes en opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren. 

6. Offertes kunnen zowel schriftelijk als elektronisch per e-mail worden uitgebracht. 
 
Artikel 4 Overeenkomst 
1. De Overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door 

Opdrachtgever ondertekende offerte door Opdrachtnemer (elektronisch) retour is 
ontvangen, dan wel op het moment dat Opdrachtgever elektronisch per e-mail 
akkoord heeft gegeven op de offerte. 

2.  Eventueel later gemaakte aanvullingen en/of wijzigingen op de Overeenkomst zijn 
slechts mogelijk schriftelijk dan wel elektronisch per mail en met instemming van 
partijen. De schriftelijke wijziging en/of aanvulling zal aan de Overeenkomst worden 
gehecht. 

3.  Elke Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk 
anders zijn overeengekomen dan wel uit de aard of strekking van de verleende opdracht 
voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan. 

 
Artikel 5 Informatieverplichtingen 
1. Partijen erkennen dat het welslagen van de Werkzaamheden afhankelijk is van een 

juiste en tijdige onderlinge samenwerking. Opdrachtgever zal steeds tijdig alle in 
redelijkheid door Opdrachtnemer gewenste medewerking verlenen. 

2. Om een behoorlijke en correcte uitvoering van de Overeenkomst door 
Opdrachtnemer mogelijk te maken, zal Opdrachtgever Opdrachtnemer steeds tijdig 
en uit eigen beweging alle in redelijkheid door Opdrachtnemer te verlangen 
gegevens of inlichtingen verschaffen. 

3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan 
Opdrachtnemer verstrekte gegevens, inlichtingen, ontwerpen en specificaties, ook 
indien deze van derden afkomstig is. 

4. Indien de uitvoering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat Opdrachtgever zijn 
verplichtingen als bedoeld in lid 1 en 2 van dit artikel niet nakomt dan wel de door 
Opdrachtgever verstrekte informatie niet juist, niet volledig of niet correct is, zijn de 
daaruit voortvloeiende (extra) kosten voor rekening van Opdrachtgever en is 
Opdrachtnemer bevoegd (extra) honorarium voor de daardoor noodzakelijk geworden 
(extra) werkzaamheden in rekening te brengen. 

5. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot 
het moment dat Opdrachtgever aan de verplichtingen als genoemd in dit artikel heeft 
voldaan. 

6. Indien Opdrachtgever in verband met de Werkzaamheden programmatuur, 
apparatuur of andere middelen aan Opdrachtnemer ter beschikking stelt, staat 
Opdrachtgever in voor het verkrijgen van alle benodigde licenties of goedkeuringen 
met betrekking tot deze middelen welke Opdrachtnemer nodig mocht hebben. 

Artikel 6 Honorarium en wijziging van de overeenkomst 
1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast honorarium 

(per periode) overeenkomen.  
2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden 

vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend 
volgens de gebruikelijke uurtarieven van Opdrachtnemer, geldend voor de periode 
waarin de Werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief 
is overeengekomen. 

3. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van 
overheidswege worden opgelegd, tenzij anders aangegeven. Tenzij partijen 
uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, zijn de in het kader van de 
Overeenkomst gemaakte kosten – daaronder mede begrepen reis- en 
verblijfkosten en de kosten van bij de uitvoering van de Overeenkomst 
ingeschakelde derden (waaronder Facebook en andere social media bedrijven) - 
niet in het honorarium begrepen en worden zij afzonderlijk aan Opdrachtgever in 
rekening gebracht. Het honorarium wordt verschuldigd naarmate de 
Werkzaamheden zijn verricht. De verschuldigdheid van het honorarium is niet 
afhankelijk van de resultaten van de krachtens de Overeenkomst verrichte 
werkzaamheden.  

4. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke 
uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen 
partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst 
overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst wordt gewijzigd 
en de Overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt 
gewijzigd, kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd 
overeengekomen. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag 
worden verhoogd of verlaagd. Opdrachtnemer zal daarvan zoveel als 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. 

5. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is 
Opdrachtnemer gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor 
akkoord is gegeven door de binnen Opdrachtnemer bevoegde persoon en 
Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en 
andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop 
daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van 
de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Opdrachtnemer op en is 
voor Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te 
annuleren. 

6. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Opdrachtnemer een verzoek tot 
wijziging van de Overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief 
opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten 
Werkzaamheden. 

7. Opdrachtnemer is bevoegd om eventuele kosten, verband houdende met 
aantoonbare meerdere Werkzaamheden dan voorzien of door vertraging buiten de 
schuld van Opdrachtnemer in de uitvoering van de Werkzaamheden, boven de 
overeengekomen prijs in rekening te brengen. 

8. Indien Opdrachtgever tijdens de uitvoering van de Overeenkomst meer 
Werkzaamheden verlangt dan wel (de) Werkzaamheden voor een langere periode 
verlangt dan overeengekomen en Opdrachtnemer in staat is aan deze wens te 
voldoen, zal een en ander schriftelijk in een addendum bij de Overeenkomst 
worden vastgelegd. Eerst na ondertekening van het addendum zullen de 
additionele werkzaamheden worden verleend. De additionele werkzaamheden 
dienen te worden betaald overeenkomstig het in artikel 7 bepaalde. 

9. Indien een per Overeenkomst vastgesteld bedrag is overeengekomen, is 
Opdrachtnemer gerechtigd daarenboven een tarief per gewerkte tijdseenheid in 
rekening te brengen, indien en voor zover de werkzaamheden de in de Overeenkomst 
voorziene Werkzaamheden te boven gaan, hetgeen Opdrachtgever alsdan eveneens 
verschuldigd is. 

10. Indien Opdrachtnemer met Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs per uur 
overeenkomt, is Opdrachtnemer niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van 
dit honorarium of deze prijs zonder dat Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om 
de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs 
voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of 
haar oorzaak vindt op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst 
redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. Ook prijsstijgingen bij door Opdrachtnemer 
ingeschakelde of in te schakelen derden, waaronder hostingproviders en/of 
domeinnaamregistrant, kunnen door Opdrachtnemer zonder voorafgaande 
kennisgeving worden doorgevoerd. Opdrachtnemer streeft er naar eventuele op 
hande zijnde tariefswijzigingen minimaal één maand van tevoren door te geven. 

11. Opdrachtnemer brengt periodiek (per week, maand, kwartaal, per jaar) of na afronding 
van de Werkzaamheden, zulks ter keuze van Opdrachtnemer, het verschuldigde 
honorarium en gemaakte (on)kosten die niet in haar tarieven zijn verwerkt (zoals reis- 
en verblijfskosten) bij Opdrachtgever in rekening. Het bepaalde in artikel 7 is hierop 
van toepassing. 

12. In afwijking van het voorgaande zal Opdrachtnemer geen meerkosten in rekening 
kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden 
die aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend. In alle andere gevallen zullen 
meerkosten wel door Opdrachtnemer in rekening kunnen worden gebracht. 

13. Indien het honorarium op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of 
omstandigheden die moeten blijken uit de administratie van Opdrachtgever, heeft 
Opdrachtnemer het recht om de administratie van Opdrachtgever door een door 
Opdrachtnemer aan te wijzen derde (waaronder accountant) te laten controleren. 

 
Artikel 7 Betaling 
1. Alle betalingen voor diensten die op abonnementsbasis worden afgenomen dienen 

via automatische incasso te worden voldaan. Opdrachtgever is gehouden 
Opdrachtnemer te machtigen tot het automatisch incasseren van de 
(termijn)bedragen en deze machtiging in stand te houden zolang het abonnement 
loopt. 

2. In geval van automatische incasso worden de verschuldigde (termijn)bedragen steeds 
bij vooruitbetaling afgeschreven. 
 



 

 -2- 

3. Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen de automatische incasso dient 
Opdrachtgever dit te melden bij Opdrachtnemer. Dit bezwaar zal binnen een redelijke 
termijn in behandeling worden genomen. Een bezwaar tegen een lopende automatische 
incasso schort de incassering niet (direct) op.  

4. Indien Opdrachtgever de incasso storneert, danwel indien incassering door 
Opdrachtnemer – om wat voor reden dan ook – niet mogelijk is, dient Opdrachtgever 
het verschuldigde binnen vijf (5) werkdagen nadat Opdrachtnemer Opdrachtgever 
hierover heeft aangesproken via een reguliere overboeking te voldoen.  

5. Bij overeenkomsten/opdrachten waarvoor geen automatische incasso is afgesproken, 
zal een afzonderlijke factuur worden toegezonden. Hiervoor geldt, tenzij partijen anders 
overeenkomen, een betalingstermijn van tien (10) dagen na factuurdatum, zonder enig 
recht op aftrek, korting of verrekening. De door de bank/giro aangegeven valutadatum is 
bepalend en wordt als betalingsdatum aangemerkt. 

6. Indien Opdrachtgever niet binnen de in dit artikel genoemde termijn(en), dan wel niet 
binnen een schriftelijk nader overeengekomen termijn heeft betaald, raakt zij bij het 
verstrijken van die termijn terstond van rechtswege in verzuim en is zij, zonder dat een 
nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, over het gefactureerde bedrag vanaf 
dat moment de wettelijke handelsrente, en indien deze niet geldt, de gewone wettelijke 
rente verschuldigd tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd 
de verdere rechten welke Opdrachtgever heeft.  

7. Alle door Opdrachtnemer in verband met de niet- of niet tijdige nakoming door 
Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen gemaakte gerechtelijke en 
buitengerechtelijke (incasso-)kosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever. De 
buitengerechtelijke (incasso)kosten worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% 
van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 250,-. De vergoeding 
van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter 
vastgestelde kostenveroordeling. 

8. Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd van Opdrachtgever een redelijke 
voorschotbetaling te verlangen. Opdrachtgever is gehouden aan dat verlangen te 
voldoen. Indien Opdrachtgever nalaat (tijdig) aan dat verlangen te voldoen, is 
Opdrachtnemer bevoegd, onverminderd zijn overige rechten, de (verdere) uitvoering 
van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever 
aan Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook is verschuldigd direct opeisbaar. 

9. Indien de opdracht voor de uitvoering van de Werkzaamheden door meerdere 
Opdrachtgevers gezamenlijk is gegeven, zijn zij, indien en voor zover de 
Werkzaamheden ten behoeve van hen gezamenlijk zijn verricht, hoofdelijk 
aansprakelijk voor de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende 
betalingsverplichtingen. 

10. Opdrachtgever is nimmer bevoegd tot verrekening van het door hem aan 
Opdrachtnemer verschuldigde. 

 
Artikel 8 Uitvoering van de Overeenkomst, aanvang van de Werkzaamheden, 

oplevertijd en oplevering 
1. Opdrachtnemer zal de krachtens Overeenkomst te verrichten Werkzaamheden, met 

inachtneming van hetgeen daaromtrent tussen partijen is overeengekomen, naar beste 
inzicht en vermogen uitvoeren volgens de normen zoals die gelden binnen de branche 
waarin Opdrachtnemer werkzaam is. Opdrachtnemer staat evenwel niet in voor het 
bereiken van een bepaald resultaat. 

2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon of personen uit zijn 
organisatie de Overeenkomst wordt uitgevoerd. 

3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft 
Opdrachtnemer het recht bepaalde Werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk 
uitgesloten. 

4. Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de Overeenkomst wenst te 
betrekken, is hij daartoe slechts bevoegd nadat daaromtrent tussen partijen 
overeenstemming is bereikt. 

5. Eventueel in de Overeenkomst bepaalde aanvangsdatum en/of oplevertijd en/of 
opleverdatum waarbinnen de Werkzaamheden moeten worden uitgevoerd gelden 
slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Een overeengekomen 
aanvangsdatum en/of oplevertijd en/of opleverdatum gaat pas in nadat alle 
noodzakelijke gegevens en informatie als bedoeld in artikel 5 in het bezit van 
Opdrachtnemer zijn en de betaling, indien en voor zover deze bij de opdracht moet 
geschieden, is verricht, dan wel het gevraagde voorschot is verstrekt. Niet tijdige 
oplevering (van enig onderdeel) geeft Opdrachtgever niet het recht de Overeenkomst 
te ontbinden of schade te claimen, tenzij tevoren schriftelijk het specifieke belang van 
een bepaalde termijn door Opdrachtgever schriftelijk is vastgelegd en zulks door 
Opdrachtnemer is geaccepteerd.  

6. Opdrachtnemer is verplicht de opgegeven aanvangsdatum en/of oplevertijd en/of 
opleverdatum zoveel mogelijk in acht te nemen, doch is in geen enkel opzicht 
aansprakelijk voor overschrijding daarvan. 

7. Opdrachtnemer heeft het recht op verschuiving van de aanvangsdatum en/of 
verlenging van de oplevertijd en/of opleverdatum indien door overmacht, door voor 
rekening van Opdrachtgever komende omstandigheden of door wijzigingen van de 
Overeenkomt dan wel in de voorwaarden van uitvoering van de Overeenkomst niet 
van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat de Werkzaamheden binnen de 
genoemde oplevertermijn en opleverdatum wordt opgeleverd. 

8. Werkzaamheden in gedeelten (deelwerkzaamheden) is steeds toegestaan. Indien 
Opdrachtnemer de Werkzaamheden in delen zal verrichten, zal iedere 
deelwerkzaamheid apart gefactureerd worden. De bepaling van artikel 7 is eveneens 
hier van op toepassing. 

9. Indien Opdrachtnemer niet in staat is een volgende deelwerkzaamheid na te komen, 
ontslaat dit Opdrachtgever niet van de plicht om de openstaande bedragen van de 
vorige deelwerkzaamheden te voldoen. 

 
Artikel 9 Reclame 
1. Een reclame met betrekking tot het factuurbedrag dient schriftelijk binnen zeven (7) 

dagen na factuurdatum aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. 
2. Een reclame met betrekking tot (een gebrek aan) de verrichte Werkzaamheden dient 

schriftelijk binnen veertien (14) dagen na de dag waarop de (laatste) 
Werkzaamheden zijn verricht aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. 
Indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek aan de verrichte Werkzaamheden 
redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, dient dit terstond, doch in ieder geval 
uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontdekking daarvan, schriftelijk aan 

Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. In dit geval dient Opdrachtgever aan 
te tonen dat hij hetgeen waarover hij wenst te klagen redelijkerwijs niet eerder heeft 
kunnen ontdekken. De melding door Opdrachtgever dient een zo gedetailleerd 
mogelijke omschrijving van het gebrek (aan de Werkzaamheden) te bevatten, 
zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. Opdrachtgever dient 
Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. 

3. Indien Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. 
Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot betaling van de tussen 
Opdrachtnemer en Opdrachtgever overeengekomen vergoeding.  

4. Indien en voor zover Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer terecht 
klaagt, is Opdrachtnemer bevoegd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan 
te passen, hetzij de betreffende Werkzaamheden voor eigen rekening te 
verbeteren dan wel opnieuw te verrichten, hetzij een gedeelte van het reeds 
betaalde honorarium te restitueren zonder verdere uitvoering aan de 
Overeenkomst te geven. 

5. Na het verstrijken van de termijnen, genoemd in de leden 1 en 2 van dit artikel, 
wordt Opdrachtgever geacht de verrichte Werkzaamheden, respectievelijk de 
factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten/reclames niet meer in 
behandeling genomen en komt Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, 
vervanging of schadeloosstelling, uit welke hoofde dan ook. 
 

Artikel 10 Overmacht 
1. Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, 

daaronder begrepen enige wettelijke en/of overeengekomen garantieverplichting, 
indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht aan de 
zijde van Opdrachtnemer wordt onder meer verstaan: (i) overmacht van 
toeleveranciers van Opdrachtnemer, (ii) het niet naar behoren nakomen van 
verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer zijn 
voorgeschreven, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of 
materialen van derden waarvan het gebruik door Opdrachtgever aan 
Opdrachtnemer is voorgeschreven, (iv) overheidsmaatregelen, (v) 
elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- of 
telecommunicatiefaciliteiten, (vii) oorlog en (viii) algemene vervoersproblemen. 

2. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht (voort)duurt de 
verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien een overmachtsituatie 
langer dan twee (2) maanden duurt, is ieder der partijen gerechtigd om de 
Overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van 
schade aan de andere partij.  

3. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van een situatie van overmacht al 
gedeeltelijk aan haar uit een Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen heeft 
voldaan, is Opdrachtnemer gerechtigd de reeds verrichte prestaties afzonderlijk te 
factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het 
een afzonderlijke transactie. 

 
Artikel 11 Opschorting, opzegging en ontbinding Overeenkomst 
1. Opdrachtnemer heeft het recht om de nakoming van al zijn verplichtingen op te 

schorten tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever 
volledig door Opdrachtgever zijn voldaan. Indien Opdrachtnemer de nakoming van 
de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en 
Overeenkomst. 

2. Indien de Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever voor bepaalde 
tijd is aangegaan, is Opdrachtgever niet gerechtigd om de Overeenkomst 
tussentijds op te zeggen. Indien Opdrachtgever - ondanks het feit dat de 
Overeenkomst niet tussentijds kan worden opgezegd - alsnog de Overeenkomst 
tussentijds opzegt / tussentijds wenst te beëindigen, zijn alle (resterende) 
openstaande vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk 
opeisbaar. Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien partijen zulks schriftelijk 
anders overeenkomen. 

3. Indien een Overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging 
eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed 
overleg en onder opgave van redenen schriftelijk worden opgezegd. Indien tussen 
partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een 
redelijke termijn in acht te worden genomen, waarbij een minimale opzegtermijn 
van één (1) maand in acht dient te worden genomen. Opdrachtnemer zal wegens 
opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. 

4. Opdrachtnemer is bevoegd de Overeenkomst terstond en met directe ingang 
(buitengerechtelijk) te ontbinden zonder dat enige rechterlijke tussenkomst zal zijn 
vereist, indien:  
a. Opdrachtgever in verzuim is met zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de 

Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden; 
b. Opdrachtgever enige verplichting uit de Overeenkomst en/of deze Algemene 

Voorwaarden niet, niet geheel, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt of een 
daarmee strijdige handeling verricht; 

c. Opdrachtgever in staat van surséance of faillissement is verklaard of een 
verzoek daartoe is ingediend; 

d. Opdrachtgever wordt ontbonden, althans het besluit hiertoe is genomen; 
e. er beslag op een substantieel deel van de goederen van Opdrachtgever is 

gelegd, of Opdrachtgever niet langer het vrije beheer over zijn vermogen 
heeft, en dit beslag Opdrachtgever ernstig belemmert bij de uitvoering c.q. 
nakoming van de Overeenkomst; 

f. Opdrachtgever overlijdt, onder curatele wordt gesteld of emigreert; 
g. op Opdrachtgever de Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van 

toepassing is of een verzoek daartoe is ingediend; 
h. na het sluiten van de Overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen 

omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de 
verplichtingen niet zal nakomen; 

i. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid 
te stellen of een voorschot te betalen voor de voldoening van zijn 
verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid / betaling van het 
voorschot uitblijft of onvoldoende is; 

j. indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van 
Opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de 
oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen; 
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k. Opdrachtgever overgaat tot staking of overdracht van zijn/haar bedrijf of een 
belangrijk gedeelte daarvan. 

l. indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming 
van de Overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de 
Overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden geverg 

5.  Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer 
op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Opdrachtnemer behoudt in geval van 
ontbinding aanspraak op betaling van de declaratie voor tot dan toe verrichte 
Werkzaamheden. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen 
opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst. 

6.  Indien Opdrachtnemer op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of 
ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding 
van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, 
terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of 
schadeloosstelling is verplicht. 

  
Artikel 12 Aansprakelijkheid en vrijwaringen 
1. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever, welke 

het rechtstreekse gevolg is van een aan Opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming 
in de uitvoering c.q. nakoming van de Overeenkomst of op welke rechtsgrond dan 
ook. De totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever is per 
gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis 
geldt) beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op 
grond van de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer, te 
vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de 
polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) komt. 

2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar(s) plaatsvindt, is 
iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot een maximum van eenmaal 
het (factuur)bedrag exclusief BTW dat door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in 
rekening is gebracht conform de Overeenkomst voor de verrichte Werkzaamheden 
waarin de oorzaak van de schade is gelegen. Indien de Overeenkomst een 
duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan zes (6) maanden, wordt het 
hiervoor bedoelde bedrag gesteld op tweemaal het gemiddelde van het honorarium dat 
in de zes (6) maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade aan 
Opdrachtgever in rekening is gebracht (exclusief omzetbelasting). In geen geval zal de 
totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor directe (vermogens)schade, op 
welke rechtsgrond dan ook, echter meer bedragen dan € 20.000,- (zegge: 
twintigduizend euro). 

3. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor directe 
(vermogens)schade en is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte schade, 
gevolgschade en vervolgschade waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot 
bedrijfsschade, milieuschade, gederfde winst, gemiste besparingen, immateriële 
schade van Opdrachtgever, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, 
schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, schade 
verband houdende met het gebruik van (door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer 
voorgeschreven) zaken, materialen of programmatuur van derden, schade verband 
houdende met de inschakeling van door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer 
voorgeschreven toeleveranciers etc.. Daarnaast is uitgesloten de aansprakelijkheid 
van Opdrachtnemer verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van 
gegevens of documenten van Opdrachtgever. 

4. De in lid 1 tot en met 3 beschreven uitsluitingen en beperkingen van 
aansprakelijkheid van Opdrachtnemer laten de overige uitsluitingen en beperkingen 
van aansprakelijkheid van Opdrachtnemer welke in deze Algemene Voorwaarden 
zijn beschreven, geheel onverlet. 

5. De aansprakelijkheidsbeperking van Opdrachtnemer als hiervoor genoemd geldt niet 
indien aan de zijde van Opdrachtnemer sprake is van opzet of grove schuld. 

6. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens een toerekenbare tekortkoming in 
de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever 
Opdrachtnemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij 
een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Opdrachtnemer ook na die 
termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De 
ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de 
tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. 

7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat 
Opdrachtnemer is uit gegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of 
onrechtmatige en/of onvolledige gegevens. Opdrachtgever staat derhalve in voor de 
juistheid en rechtmatigheid van de aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens en 
documentatie.  

8. Opdrachtnemer is voorts niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door 
handelen of nalaten van Opdrachtgever of door Opdrachtgever bij de uitvoering van 
de Overeenkomst betrokken derden, tenzij die schade mede is veroorzaakt door 
opzet of grove schuld van Opdrachtnemer. 

9. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor virussen, spam, hacking etc. welke zich op 
enig moment bevinden/plaatsvindt op de apparatuur en/of programmatuur en/of 
website van Opdrachtgever, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de 
zijde van Opdrachtnemer. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer direct te 
informeren indien zaken als virussen of hacking door Opdrachtgever worden 
geconstateerd.  

10. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het disfunctioneren van een website of 
programmatuur indien dit te maken heeft met werkzaamheden, fouten of anderszins, 
toe te rekenen aan de provider.  

11. Onverminderd het voorgaande is Opdrachtnemer verder niet aansprakelijk voor de 
gevolgen van gebeurtenissen bij Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer geen 
invloed kan uitoefenen.  

12. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) druk- of schrijffouten in 
handleidingen, op websites, in gebruiksaanwijzingen, afbeeldingen etc. Bij de 
uiteindelijke aflevering van de opdracht heeft Opdrachtgever altijd de laatste check 
op (spel)fouten en draagt daarvoor de volledige verantwoordelijkheid. 

13. Indien zich een schadeveroorzakende gebeurtenis voordoet, is Opdrachtgever 
gehouden om schadebeperkende maatregelen te nemen. 

14. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden (medewerkers 
van Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer ingeschakelde derden daaronder 
begrepen) die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden die 
het gevolg is van het handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige 

situaties in diens bedrijf of organisatie. 
15. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer gaat nooit verder dan bepaald in deze 

algemene voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van een 
Overeenkomst of uit andere hoofde, met name onrechtmatige daad. 

16. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de 
schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of 
verbetering van de verrichte Werkzaamheden. 

17. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen 
vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde 
ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van Werkzaamheden 
door Opdrachtnemer, in ieder geval na één (1) jaar na het moment waarop 
Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van 
deze rechten en bevoegdheden.  

 
Artikel 13 Elektronische communicatie en beveiliging 
1. Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst kunnen Opdrachtgever en 

Opdrachtnemer door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.  
2. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor 

schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het 
gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet 
beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering 
van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische 
communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor 
verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging 
van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommu-
nicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, 
behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.  

3. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder 
van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden 
van voornoemde risico’s. De data-uittreksels uit de computersystemen van 
verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender 
verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd 
door de ontvanger. 

4. Indien Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst gehouden is tot het 
voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden 
aan de tussen partijen schriftelijk overeengekomen specificaties betreffende 
beveiliging. Opdrachtnemer staat er niet voor in dat de informatiebeveiliging onder 
alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven wijze van 
beveiliging in de overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een 
niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens 
en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is. 

 
Artikel 14 Geheimhouding en exclusiviteit 
1. Opdrachtnemer is, behoudens verplichtingen die de wet, danwel een daartoe 

bevoegd overheidsorgaan, op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde 
gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering 
van de Overeenkomst zijn betrokken, van alle informatie van vertrouwelijke aard 
die hem door Opdrachtgever ter beschikking is gesteld en van de door verwerking 
daarvan verkregen resultaten. 

2. Opdrachtnemer verplicht zich deze geheimhoudingsverplichting tevens op te 
leggen aan door hem in te schakelen derden. 

3. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die hem door Opdrachtgever ter 
beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij 
werd verkregen. 

 
Artikel 15 Intellectuele eigendom 
1. Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de Overeenkomst voortkomende 

rechten van intellectuele eigendom – waaronder het octrooirecht, het modelrecht 
en het auteursrecht – toe aan Opdrachtnemer. 

2. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van 
onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, 
tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde 
geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke 
beschermingsvormen voor Opdrachtgever. 

3. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd 
om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of te verwijderen. 

4. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de Overeenkomst door 
Opdrachtnemer tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, 
maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of 
(elektronische) bestanden, eigendom van Opdrachtnemer, ongeacht of deze aan 
Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld. 

5. Na het voltooien van de Overeenkomst hebben noch Opdrachtgever noch 
Opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte 
materialen en gegevens. 

6. Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, 
overeenkomsten, designs, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend 
bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever 
verboden om deze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Opdrachtnemer te verveelvoudigen, te exploiteren of op enigerlei wijze ter kennis 
van derden te brengen, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders 
voortvloeit. 

7. Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden 
toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen 
vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. 

8. Opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer niet 
gerechtigd het ontwerp van Opdrachtnemer ruimer of op andere wijze of in een 
later stadium eigenhandig te (laten) gebruiken. In geval van niet overeengekomen 
ruimer, her- of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of 
aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft Opdrachtnemer recht op 
een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het 
overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en 
billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van 
Opdrachtnemer een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te 
vorderen. 
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Artikel 16 Eigendomsvoorbehoud  
1. Het in het kader van de Overeenkomst door Opdrachtnemer geleverde, daaronder 

eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, 
(elektronische) bestanden, enz., welke door Opdrachtnemer zijn geleverd met de 
bedoeling om het eigendom op enig moment volledig over te dragen aan 
Opdrachtgever – blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat Opdrachtgever alle 
verplichtingen uit alle met Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten is nagekomen.  

2. Opdrachtgever is niet bevoegd het geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het 
eigendomsvoorbehoud valt, door te verkopen (tenzij in het kader van een normale 
bedrijfsuitoefening), als betaalmiddel te gebruiken, te verpanden of op enigerlei 
andere wijze te bezwaren.  

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken 
dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht 
Opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de 
hoogte te stellen. 

4. In afwijking van het hiervoor bepaalde blijven de (rechten op) afbeeldingen/foto's die 
door of in opdracht van Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever zijn gemaakt 
of geleverd en in het kader van de opdracht – al dan niet voor een bepaalde periode 
– aan Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld eigendom van Opdrachtnemer dan 
wel de leverancier van de foto/afbeelding, tenzij anders wordt overeengekomen.  

5. Voor het geval dat Opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten 
wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu voor alsdan onvoorwaardelijke en niet 
herroepbare toestemming aan Opdrachtnemer of door deze aan te wijzen derden om 
al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden 
en die zaken mee terug te nemen. 

 
Artikel 17 Ontwerpen en modellen / promotie 
1. Is aan Opdrachtgever een ontwerp of model getoond of verstrekt, dan wordt het 

vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt 
overeengekomen dat hetgeen geleverd zal worden daarmee zal overeenstemmen. 

2. Opdrachtnemer heeft, tenzij anders wordt overeengekomen, het recht om een naam 
en logo van Opdrachtgever ter promotie in haar portfolio op te nemen en te 
vermelden op de website.  

3. Geringe afwijkingen in de uiteindelijke programmatuur en/of website, zowel wat de 
inhoud, kleur, afmetingen, beeldkwaliteit en afwerking betreft, geven Opdrachtgever 
niet het recht de opdracht of het product te weigeren, de overeenkomst te (laten) 
ontbinden en/of schadevergoeding van Opdrachtnemer te vorderen. 

 
Artikel 18 Overige bepalingen 
1. Het is Opdrachtgever verboden om zowel tijdens de looptijd van de Overeenkomst als 

gedurende twee (2) jaar na beëindiging daarvan direct noch indirect werknemers van 
Opdrachtnemer welke tijdens de duur van de Overeenkomst of op het moment van 
beëindiging van de Overeenkomst werkzaam zijn bij Opdrachtnemer en/of bij een aan 
Opdrachtnemer (in)direct gelieerde onderneming direct dan wel indirect in dienst te 
nemen en/of met deze werknemers dienaangaande te onderhandelen en/of met deze 
werknemers op welke wijze dan ook direct of indirect een contractuele 
rechtsverhouding aan te gaan. Bij overtreding van het hiervoor bepaalde is 
Opdrachtgever een direct opeisbare boete aan Opdrachtnemer verschuldigd van 
€ 25.000,- (zegge: vijfentwintigduizend euro) per overtreding en € 2.500,- (zegge: 
tweeduizend vijfhonderd euro) voor elke dag dat deze overtreding voortduurt, 
onverminderd het recht van Opdrachtnemer op volledige schadevergoeding. Dit artikel 
geldt eveneens ten aanzien van alle aan Opdrachtgever direct dan wel indirect 
gelieerde ondernemingen. 

2. Indien Opdrachtnemer op locatie van Opdrachtgever Werkzaamheden verricht, dient 
Opdrachtgever zorg te dragen voor een geschikte werkplek, die voldoet aan de wettelijk 
gestelde Arbonormen en aan andere toepasselijk regelgeving met betrekking tot 
arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat Opdrachtnemer 
in dat geval wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel 
van Opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig zijn om de Overeenkomst uit te voeren en die 
voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Opdrachtgever is 
aansprakelijk voor schade of kosten van Opdrachtnemer veroorzaakt door onveilige 
situaties in het bedrijf of de organisatie van Opdrachtgever. Met betrekking tot 
beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten is Opdrachtgever verplicht voor 
continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-up-, 
veiligheids- en viruscontroleprocedures. 

 
Artikel 19 Toepasselijk recht en forumkeuze, wijzingen en aanvullingen van deze 

voorwaarden 
1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze 

algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. 
2. Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en 

Opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden met 
uitsluiting van alle gerechtelijke instanties beslecht door de daartoe bevoegde rechter 
te Breda van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. 

3. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te 
vullen. Wijzigingen en/of aanvullingen zullen van kracht worden nadat deze ter kennis 
van Opdrachtgever zijn gebracht en hebben geen terugwerkende kracht. 

4. Indien enige bepaling van deze voorwaarden niet rechtsgeldig blijkt te zijn en/of haar 
rechtsgeldigheid verliest, heeft dit geen invloed op de overige bepalingen der 
algemene voorwaarden en zijn partijen gehouden zo spoedig mogelijk een nieuwe 
bepaling vast te stellen, waarvan de strekking zo dicht mogelijk ligt bij de ‘oude’ 
bepaling. 

 
 
 


