Alge m e n e Voor w a a r de n
1 : D e fin it ie s

I n deze algem ene voorwaarden worden de hiernavolgende t erm en in de navolgende
bet ekenis gebruikt , t enzij uit drukkelij k anders is aangegeven.

1.1. Opdracht gever: de wederpar t ij van Wj webdesign.

1.2. Overeenkom st : elke wederzij dse accept at ie, schrift elij k of per e- m ail bevest igd,
van levering van één of m eer product en of dienst en van Wj webdesign.

2 : Toe pa sse lij k h e id

2.1. Deze algem ene voor waarden zij n van t oepassing op alle aanbiedingen, offert es
en alle door Wj webdesign geslot en overeenkom st en en verricht e dienst en.

2.2. Door ondert ekening van een overeenkom st m et Wj webdesign verklaart de
opdracht gev er dat hij kennis heeft genom en van de algem ene voorwaarden van
Wj webdesign en dat hij m et deze voor waarden akkoord gaat .

2.3. Verandering van deze algem ene voorwaarden, dan wel afwij kingen op specifieke
onderdelen van de overeenkom st binden Wj webdesign alleen dan, indien deze
veranderingen of afwij kingen schrift elij k bevest igd zij n door Wj webdesign.

2.4. Algem ene voorwaarden van opdracht gever c.q. derden zij n voor Wj webdesign niet
bindend en niet van t oepassing.

3 : Offe r t e s

3.1. Per opdracht zal Wj webdesign een offert e uit brengen. I n deze offert e wordt de
inhoud van de ont wikkeling beschr even en zullen de kost en zo precies m ogelij k worden

geraam d.

3.2. Alle opgegeven prij zen zij n exclusief BTW, t enzij uit drukkelij k anders aangegeven.
De prij zen opgegeven in een offert e zij n geldig voor een in de offert e bepaalde duur.
I ndien er geen duur wordt verm eld in de offert e is deze 14 kalenderdagen geldig.

3.3. Alle offert es van Wj webdesign zij n geheel vrij blij vend, t enzij anders en schrift elij k
is overeengekom en.

4 : W e bsit e

4.1. Zodra de opdracht definit ief is, bet aalt de opdracht gever 50% van het
t ot aalbedrag aan Wj webdesign op rekening num m er 484131710 alvorens Wj webdesign
begint m et de eerst e opzet van een websit e. Direct na oplevering van de websit e( s)
bet aalt de opdracht gever het rest erende bedrag.

4.2. Na het goedkeuren v an de eerst e opzet van de websit e is het niet m ogelij k om
kost enloos veranderingen aan het design t e lat en uit voeren.

4.3. I ndien de opdracht gever t ij dens de uit voering van het lopende cont ract nieuwe
wensen uit , welke buit en de gem aakt e afspraken vallen, worden deze aangem erkt als
zij nde een nieuwe opdracht . Wj webdesign behoudt zich het recht voor om de
uit voering van deze nieuwe wensen uit t e st ellen t ot dat eer dere overeenkom st en
afgehandeld zij n.

4.4. De opdracht gever verplicht zich alle gegevens die Wj webdesign nodig heeft t en
behoeve van het bouwen van de overeengekom en websit e, op verzoek, t er hand t e
st ellen van Wj webdesign en st aat in voor de j uist heid en volledigheid hiervan. Heeft de
opdracht gev er binnen een periode van 4 weken niet aan dit verzoek voldaan dan st opt
Wj webdesign haar werkzaam heden en is het rest ant van de overeengekom en
hoofdsom direct opeisbaar .

4.5. Het m at eriaal ( t ekst en, fot o’s, grafisch m at eriaal) welke door opdracht gev er
aangeleverd wordt aan Wj webdesign is eigendom van opdracht gever. Wj webdesign is
niet aansprakelij k voor claim s of recht erlij ke vervolging die zou voort spruit en uit het
onrecht m at ig aanleveren van m at eriaal dat indruist t egen de wet geving op copyright

en/ of best aande m erknam en. De klant is zelf verant woordelij k voor de cont ent
( inhoud, zoals t ekst ) op zij n/ haar websit e en Wj webdesign kan hier niet aansprakelij k
voor gest eld worden.

5 : Br ow se r Com pa t ibilit e it

5.1. Voor websit es draagt Wj webdesign de zorg voor dat alle pagina’s correct worden
weergegeven in de m eest populaire browsers ( Google Chrom e, Firefox en Microsoft
I nt ernet Explorer ) , m aar Wj webdesign is niet verant woordelij k voor afwij kingen en
verschillen t ussen de verschillende browsers. Wj webdesign garandeert op generlei
wij ze dat het door Wj webdesign gem aakt e ont werp door alle browsers op dezelfde
m anier wordt weergegeven.

6 : On de r hou d W e bsit e

Deze voorwaarden gelden voor ont werp en onderhoud van een best aande websit e.

6.1. Met onderhoud van de websit e wordt bedoeld het verzam elen, ordenen en
verwerken van verkregen inform at ie van de opdracht gever op best aande pagina's van
de websit e nadat deze websit e is opgeleverd en afgeleverd aan de opdr acht gever.

6.2. Voor het uit voeren van onderhoud aan, en het m aken van nieuwe pagina's voor
een websit e geldt een t arief conform de aangeboden offert e van Wj webdesign.

6.3. Klein onderhoud, het wij zigen van woorden, kort e t ekst en en dergelij ke, wordt t ot
2 weken na oplevering van een nieuwe door Wj webdesign geleverde websit e gr at is
uit gevoerd m it s de opzet en inhoud van de websit e of de diverse onderliggende
pagina's op hoofdlij nen ident iek blij ven.

7 : Le ve r in g e n Le ve r t ij d

7.1. De opgegeven of overeengekom en levert ij den gelden st eeds bij benadering.

7.2. De oplevering van een websit e geschiedt zo spoedig m ogelij k na schrift elij ke
opdracht en aanlevering van gegevens en prom ot iem at eriaal door opdracht gever.

7.3. I ndien overschrij ding van de afgesproken levert ij d dreigt zal dit zo spoedig
m ogelij k worden m edegedeeld. I n geval van overm acht aan de zij de van Wj webdesign
zal de t erm ij n worden verlengd m et de t erm ij n van die overm acht .

8 : Re ch t e n va n in t e lle ct u e le e ige ndom e n e ige n dom sr e ch t e n

8.1. Tenzij anders overeengekom en, kom en alle uit de opdracht voort kom ende
recht en van int ellect uele eigendom - waaronder het oct rooirecht , het m odelrecht en het
aut eursrecht - t oe aan Wj webdesign. Voorzover een dergelij k recht slecht s verkregen
kan worden door een depot of regist rat ie, is uit sluit end Wj webdesign daart oe bevoegd.

8.2. Tenzij anders overeengekom en, behoort niet t ot de opdracht het uit voeren van
onderzoek naar het best aan van recht en, waaronder oct rooirecht en, m erkrecht en,
t ekening- of m odelrecht en, aut eursrecht en of port ret recht en van derden. Dit zelfde
geldt voor een event ueel onderzoek naar de m ogelij kheid van dergelij ke
bescherm ingsvorm en voor de opdracht gever.

8.3. Tenzij het werk er zich niet voor leent , is Wj webdesign t e allen t ij de gerecht igd om
zij n/ haar naam op of bij het werk t e ( lat en) verm elden of verwij deren en is het de
opdracht gev er niet t oegest aan zonder voorafgaande t oest em m ing het werk zonder
verm elding van de naam van de opdracht nem er openbaar t e m aken of t e
verveelvoudigen.

8.4. Tenzij anders overeengekom en, blij ven de in het kader van de opdr acht door
Wj webdesign t ot st and gebracht e werk t ekeningen, illust rat ies, prot ot ypes, m aquet t es,
m allen, ont werpen, ont werpschet sen, film s en andere m at erialen of ( elekt ronische)
best anden, eigendom van Wj webdesign, ongeacht of deze aan de opdracht gev er of aan
derden t er hand zij n gest eld.

8.5. Na het volt ooien van de opdr acht hebben noch de opdr acht gever noch
Wj webdesign j egens elkaar een bewaar plicht m et bet rekking t ot de gebruikt e
m at erialen en gegevens.

8.6. Na volledige bet aling van de overeengekom en prij s draagt Wj webdesign het

gebruiksrecht van het design en de websit e over aan de opdracht gever. De
bronbest anden van het design en de broncode waar in het design is vert aald naar
HTML/ CSS ( de t em plat e) blij ven eigendom van Wj webdesign, t enzij opdracht gever en
Wj webdesign een nader t e bepalen afkoopsom overeenkom en.

8.7 Geleverde websit es worden alt ij d voorzien van een foot er waarin Wj webdesign
genoem d wordt als bouwer van de websit e. Wanneer de opdracht gever deze foot er
verwij derd wil hebben is opdracht gever een bedrag van €150 ver schuldigd aan
Wj webdesign.

9 : Ge br u ik e n lice n t ie

9.1. Wanneer de opdracht gever volledig voldoet aan zij n verplicht ingen ingevolge de
overeenkom st m et Wj webdesign, verkrij gt hij een exclusieve licent ie t ot het gebruik
van het ont werp voorzover dit bet reft het recht van openbaarm aking en
verveelvoudiging overeenkom st ig de bij de opdracht overeengekom en best em m ing.
Zij n er over de best em m ing geen afspraken gem aakt , dan blij ft de licent ieverlening
beperkt t ot dat gebruik van het ont werp, waarvoor op het m om ent van het
verst rekken van de opdracht vast st aande voornem ens best onden. Deze voornem ens
dienen aant oonbaar voor het sluit en van de overeenkom st aan de Wj webdesign
bekend t e zij n gem aakt .

9.2. De opdracht gever is zonder de schrift elij ke t oest em m ing van de opdracht nem er
niet gerecht igd het ont werp ruim er of op andere wij ze t e ( lat en) gebruiken dan is
overeengekom en. I n geval van niet overeengekom en ruim er of ander gebruik,
hieronder ook begrepen wij ziging, verm inking of aant ast ing van het voorlopige of
definit ieve ont werp, heeft Wj webdesign recht op een vergoeding wegens inbreuk op
zij n/ haar recht en van t enm inst e drie m aal het overeengekom en honorarium , alt hans
een vergoeding die in redelij kheid en billij kheid in verhouding st aat t ot de gepleegde
inbreuk, onverm inderd het recht van Wj webdesign een vergoeding voor de
daadwerkelij k geleden schade t e vorderen.

9.3. Het is de opdracht gev er niet ( langer) t oegest aan de t er beschikking gest elde
result at en t e gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de opdracht gever

verst rekt e licent ie kom t t e vervallen:

a. vanaf het m om ent dat de opdr acht gever zij n ( bet alings) verplicht ingen uit hoofde
van de overeenkom st niet ( volledig) nakom t of anderszins in gebreke is, t enzij de
t ekort kom ing van de opdr acht gever in het licht van de gehele opdracht van
ondergeschikt e bet ek enis is;

b. indien de opdracht , om welke reden dan ook, voort ij dig wordt beëindigd, t enzij de
gevolgen hiervan in st rij d zij n m et de redelij kheid en billij kheid.

9.4. Wj webdesign heeft m et inacht nem ing van de belangen van de opdracht gever, de
vrij heid om het ont werp t e gebruiken voor zij n eigen publicit eit of prom ot ie.

1 0 : Ove r m a ch t

10.1. I n geval van overm acht is Wj webdesign ger echt igd de overeenkom st als
ont bonden t e beschouwen, zulks zonder recht erlij ke t ussenkom st en zonder dat zij
deswege t ot schadeloosst elling verplicht zullen zij n.

10.2. Onder overm acht om aan onze verplicht ingen t e voldoen geldt elke vreem de
oorzaak, welke niet aan ons kan worden t oegerekend en die de nakom ing van de
overeenkom st belet , of in zo ernst ige m at e belem m ert of bezwaarlij k m aakt , dat die
nakom ing in redelij kheid niet van ons kan worden gevergd.

10.3. Wj webdesign is niet aansprakelij k voor de gevolgen van gebeurt enissen bij een
host ingprovider, dom einnaam regist rant of anderen waarop Wj webdesign geen invloed
kan uit oefenen.

1 1 : Ge h e im h ou din g

11.1. Beide part ij en zij n verplicht t ot geheim houding van alle vert rouwelij ke
inform at ie die zij in het kader van hun overeenkom st van elkaar of uit andere bron
hebben verkregen. I nform at ie geldt als vert rouwelij k als dit door de andere part ij is
m edegedeeld of als dit voort vloeit uit de aard van de inform at ie.

1 2 : Pr ij ze n

12.1. Alle op de Wj webdesign websit e genoem de prij zen, alsm ede overeengekom en
prij zen zij n exclusief BTW, t enzij anders is verm eld.

1 3 : Be t a lin g

13.1. Tenzij schrift elij k anders overeengekom en, dienen bet alingen binnen 14 dagen
t e geschieden.

13.2. De klant ont vangt een fact uur per e- m ail
13.3. Bij het in gebreken blijven van de betaling, behouden wij het recht de website
offline te halen.

1 4 : Pr iva cy be pa lin ge n

14.1.

Uw persoonlij ke inform at ie, aangeleverde docum ent en, beeld- en
geluidsm at eriaal blij ven vert rouwelij k. Wj webdesign verst rekt deze inform at ie,
naam , adres, e- m ailadres, t elefoonnum m er, et c. nim m er aan derden zonder
uw uit drukkelij ke t evoren gevraagde en gegeven schrift elij ke t oest em m ing.
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