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Algemene voorwaarden
1

Definities

1.1 "Opdrachtgever": Iedere (rechts) persoon die met i.am.stauf een overeenkomst
heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, alsmede diens
vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.
1.2 "Opdrachtnemer": De eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid i.am.stauf.
1.3 “CMS”: Content Management Systeem.
1.4 “strippenkaart”: Prepaid betaalmiddel om werkzaamheden te laten uitvoeren.

2

Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en
overeenkomsten die betrekking hebben op door Opdrachtnemer aangeboden
diensten en producten.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle
overeenkomsten voor de uitvoering waarvan Opdrachtnemer derden inschakelt.
2.3 De toepasselijkheid van de door Opdrachtgever gehanteerde algemene
voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Opdrachtnemer heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te
wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten.
Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekend gemaakt aan Opdrachtgever
en treden in werking dertig (30) dagen na de bekendmaking, tenzij bij de
bekendmaking een andere datum wordt aangegeven.
2.5 Indien een bepaling van de overeenkomst of de algemene voorwaarden nietig
blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. In dat
geval heeft Opdrachtnemer het recht om daarvoor in de plaats te stellen een -
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voor Opdrachtgever niet onredelijk bezwarende - bepaling die de nietige zo dicht
mogelijk benadert.

3

Aanbieding

3.1 Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij - en dan slechts
voor zover – door Opdrachtnemer schriftelijk anders is vermeld.
3.2 Alle aanbiedingen zijn geldig gedurende dertig (30) dagen, tenzij anders
aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offerte gebonden indien de
aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen dertig (30) dagen
wordt bevestigd. Indien de aanvaarding na dertig (30) dagen plaatsvindt, heeft de
Opdrachtnemer het recht de uitvoeringstermijn of veranderde bedragen aan te
passen of aanvaarding van de offerte te weigeren.
3.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere
heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de
overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten,
tenzij anders aangegeven. De gehanteerde prijzen kunnen periodiek (in beginsel
per 1 januari en of 1 juli) worden herzien aan de hand van loon en
prijsontwikkelingen.
3.4 Indien de aanvaarding (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.
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten
van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de
opgegeven prijs.
3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
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4

Extra werkzaamheden

4.1 Opdrachtnemer heeft het recht de prijs voor de door haar verleende diensten aan
te passen ingeval van wijzigingen in het goedgekeurde projectvoorstel of offerte,
onder andere ten aanzien van de opzet, functionaliteit, de invulling, de methode,
de omvang, de analyse, en/of de rapportering die in overleg met of op verzoek
van de Opdrachtgever plaatsvinden.
4.2 Opdrachtnemer heeft het recht extra aanvullingen, werkzaamheden, testen,
besprekingen en of uitvoeringen die plaatsvinden op verzoek van de
Opdrachtgever, in rekening te brengen.

5

Uitvoering

5.1 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer zal
zich inspannen om de werkzaamheden naar behoren te verrichten.
Opdrachtnemer kan echter niet garanderen dat met de werkzaamheden steeds het
door Opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt.
5.2 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door
derden.
5.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer
aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs
behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de
uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de
Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van
de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra
kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te
brengen.
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5.4 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd
kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase
behoren, opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan
voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of betaald.
5.5 Op grond van de creatieve aard van de werkzaamheden is Opdrachtnemer niet
aansprakelijk voor de esthetische waardering van het resultaat, zolang
Opdrachtnemer zich aan de gegeven opdracht en criteria heeft gehouden.

6

Voltooiing

6.1 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde
werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit slechts een indicatieve
termijn en nimmer een fatale termijn.
6.2 Indien Opdrachtnemer verwacht een termijn niet te zullen halen, zal
Opdrachtnemer Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

7

Wijziging

7.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een
behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te
wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst
dienovereenkomstig aanpassen.
7.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld,
kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.
Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte
stellen.
7.3 Indien de wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst financiële en/of
kwalitatieve consequenties hebben, is Opdrachtnemer gerechtigd de kosten
hiervan bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtnemer zal
Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
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7.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Opdrachtnemer daarbij
aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een
overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
7.5 In afwijking van lid 3 zal Opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen
brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die
aan haar kunnen worden toegerekend.

8

Geheimhouding

8.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die
zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben
verkregen, onverschillig of deze van schriftelijke of mondelinge aard is en van wie
ook afkomstig. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is
verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
8.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de naam van Opdrachtgever te
gebruiken als zijnde referentie en deze als zodanig openbaar te maken.
8.3 De (persoons-)gegevens die aan Opdrachtnemer worden verstrekt, worden
vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking
gesteld, tenzij:
a. Opdrachtgever daartoe schriftelijke toestemming heeft gegeven;
b. nodig in het kader van een officieel onderzoek naar strafbare gedragingen.

9

Exclusiviteit

9.1 Opdrachtgever verleent aan Opdrachtnemer voor de duur van de overeenkomst en
met inachtneming van het bepaalde in de overeenkomst het exclusieve recht de
toegewezen opdracht te vervullen.

Laatste wijziging: 1 juli 2018

Algemene Voorwaarden

Pagina 5 van 15

Ossendrechtstraat 64
5045 TB Tilburg
Tel. 06 - 42 33 88 07
E-mail. info@iamstauf.nl
IBAN: NL98 KNAB 0255 7060 49
BTW nr.: NL 1934.39.529.B02
KVK: 67682774

10 Intellectuele eigendom
10.1 Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot
de door Opdrachtnemer verleende diensten, rusten bij Opdrachtnemer.
Opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop
onthouden.
10.2 Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals (digitale) rapporten, adviezen,
templates, ontwerpen, schetsen, software, applicaties, foto’s etc., zijn
uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever. Het is
Opdrachtgever niet toegestaan om informatie verkregen van Opdrachtnemer
openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook, daaronder
mede het verkopen, het bewerken, het ter beschikking stellen, verspreiden en het
al dan niet na bewerking integreren in netwerken, tenzij een dergelijke
openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk is toegestaan door
Opdrachtnemer en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging
voortvloeit uit de aard of het doel van de overeenkomst met Opdrachtnemer.
10.3 Opdrachtnemer behoudt het recht de voor de uitvoering van de werkzaamheden
vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen
vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt
gebracht.
10.4 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake
van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de publicatie van de aan
haar door of zijdens Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere
gegevens.

11 Contractsduur en opzegging
11.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de minimumduur van twaalf (12)
maanden. Zij wordt daarna onder dezelfde voorwaarden verlengd met telkens een
termijn van twaalf (12) maanden, tenzij opzegging heeft plaatsgehad met
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inachtneming van het hierna bepaalde of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk
anders zijn overeengekomen.
11.2 Opdrachtgever is gehouden aan een opzegtermijn van twee (2) maanden;
opzegging van de overeenkomst dient dus ten minste twee (2) maanden voor het
einde van bovengenoemde contractsperiode van twaalf (12) maanden plaats te
vinden. Opzegging van de overeenkomst dient steeds schriftelijk plaats te vinden.
11.3 Indien de overeenkomst eindigt voordat de tijd waarvoor zij is aangegaan, is
verstreken, is Opdrachtgever de volle vergoeding voor het verstrijken van die tijd
aan Opdrachtnemer verschuldigd; één en ander met inachtneming van de
eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften.
11.4 Opdrachtnemer heeft daarnaast het recht de overeenkomst met onmiddellijke
ingang op te zeggen of te beëindigen indien:
a. Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, dan wel aan
Opdrachtgever surséance van betaling is verleend;
b. Opdrachtgever in verzuim is bij de nakoming van haar verplichtingen uit de
overeenkomst.

12 Honorarium
12.1 Alle prijzen en kostenramingen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
12.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden
vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend
volgens de gebruikelijke van de Opdrachtnemer, geldende in de periode waarin de
werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is
overeengekomen. Prijzen zijn exclusief eventuele onkosten voor
domeinnaamregistratie en webhosting.
12.3 Prijzen zijn onder meer gebaseerd op ten tijde van de opgave of totstandkoming
van de overeenkomst of offerte geldende factoren, waaronder lonen, sociale en
fiscale lasten, heffingen, assurantiepremies etc. Indien zich na opgave of sluiting
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van de overeenkomst en voor de voltooiing van de dienstverlening of levering,
wijzigingen in deze of andere prijsbepalende factoren mochten voordoen, heeft
Opdrachtnemer het recht de door haar gehanteerde prijzen aan te passen en aan
Opdrachtgever te factureren.

13 Betalingstermijn
13.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur, op
een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd,
tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer schriftelijk anders zijn overeengekomen.
Het op de bankafschriften van Opdrachtnemer aangegeven valutabedrag is
bepalend en derhalve wordt zijn datering als betalingsdag aangemerkt.
13.2 Na het verstrijken van de fatale betalingstermijn van 30 dagen na de
factuurdatum is de Opdrachtgever zonder dat verdere sommatie nodig is in
verzuim; de Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het
opeisbare bedrag een rente van 2% per kalendermaand verschuldigd, een gedeelte
van een maand voor een volle gerekend.
13.3 Bezwaren inzake de factuur dienen binnen tien (10) werkdagen na dagtekening
van de factuur schriftelijk te worden gemeld. Na het verstrijken van deze termijn
kunnen klachten niet meer in behandeling worden genomen en heeft
Opdrachtgever afstand gedaan van zijn vermeende rechten.
13.4 In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling zullen de
vorderingen van Opdrachtnemer en de verplichtingen van de Opdrachtgever
tegenover Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
13.5 Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de
eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van
opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever
dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
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13.6 Indien Opdrachtgever in verzuim verkeert, behoudt Opdrachtnemer zich het recht
de overeengekomen diensten tijdelijk of permanent stop te zetten.

14 Incassokosten
14.1 Is de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer
van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van
voldoening in of buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever.

15 Aansprakelijkheid
15.1 Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade geleden door
Opdrachtgever, bijvoorbeeld voor schade ontstaan door:
a. fouten in door Opdrachtnemer verstrekte adviezen, materialen en/of
geautomatiseerde bestanden;
b. Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens c.q.
onrechtmatig gebruik daarvan door Opdrachtgever;
c. het niet opvolgen door Opdrachtgever van de door Opdrachtnemer verstrekte
adviezen;
d. het ongeoorloofd zijn van de door Opdrachtnemer aangeboden diensten of de
wijze waarop de diensten door Opdrachtnemer worden verleend;
e. storingen in de elektronische dienstverleningen van Opdrachtnemer en van
derden, zoals providers, netwerkexploitanten of andere
telecommunicatienetten.
15.2 Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte
schade, bedrijfsschade, of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden
die Opdrachtnemer (heeft ingeschakeld) bij de uitvoering van de overeenkomst
heeft ingeschakeld.
15.3 Indien er - met inachtneming van de vorige leden - voor Opdrachtnemer op enig
moment toch aansprakelijkheid ontstaat voor schade die Opdrachtgever heeft
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geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
verplichtingen uit deze overeenkomst door Opdrachtnemer, is deze
aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van dat
specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking
heeft.
15.4 Schade waarvoor Opdrachtnemer op grond van het vorige lid aansprakelijk is,
komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien Opdrachtgever deze binnen
dertig (30) dagen na het ontstaan daarvan ter kennis heeft gebracht van
Opdrachtnemer, tenzij Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat zij deze schade
redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.
15.5 Iedere klacht met betrekking tot de uitvoering of het nalaten van de uitvoering
van enige opdracht dient door de Opdrachtgever bij de Opdrachtnemer schriftelijk
te zijn ingediend binnen dertig (30) dagen na het ontstaan van de schade, op
verval van iedere aanspraak.
15.6 De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer ter zake van aansprakelijkheid van
derden met betrekking tot schade van welke aard ook, ontstaan door of in
verband met de uitvoering van de overeenkomst.

16 Overmacht
16.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht
wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de
wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken,
voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen,
doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
Onder overmacht valt in ieder geval:
staking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, een (tijdelijk) tekort van
personeel, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de
door Opdrachtnemer ingeschakelde externe partijen, het ter onzer beoordeling
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niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste
gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door
Opdrachtgever.
16.2 In geval van overmacht is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst (geheel of
gedeeltelijk) als ontbonden te beschouwen c.q. te ontbinden, dan wel de
(plaatsings)opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding tegenover
Opdrachtgever te zijn gehouden. In dit geval is Opdrachtnemer gehouden terstond
aan Opdrachtgever hiervan mededeling te doen.
16.3 Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar
verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q.
uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze
factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

17 Verboden activiteiten
17.1 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de door Opdrachtnemer aangeboden
diensten te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met
toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame
Code Commissie en deze algemene voorwaarden.
17.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor een contract te beëindigen en
daarmee de overeengekomen diensten op te heffen (inclusief het verwijderen van
een website) indien de aangeboden diensten worden gebruikt in strijd met deze
algemene voorwaarden.
17.3 Met name worden hierbij verboden;
a. het aanbieden en verspreiden van pornografisch materiaal, illegale software,
muziek of ander rechtelijk beschermd materiaal;
b. computervredebreuk (ook wel bekend als "hacken") via het Internet of het
systeem anderszins;
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c. vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of
geautomatiseerde werken en/of software van anderen;
d. het misbruiken van de door Opdrachtnemer aangeboden software;
e. ongeoorloofde toegang tot de systemen van Opdrachtnemer.

18 Specifieke bepalingen omtrent Joomla CMS
18.1 Betreffende het product Joomla CMS behoudt Opdrachtnemer zich de volgende
rechten voor:
a. Joomla CMS welke door Opdrachtnemer wordt aangeboden is een
samenbundeling van softwareproducten ontwikkeld door derden.
Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor fouten en/of gebreken in deze
software, en kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld.
b. De aangeboden software ontwikkeld door derden wordt aangeboden 'as is'.
Opdrachtnemer biedt alleen ondersteuning voor deze softwareproducten tegen
betaling en zonder garantie dat mankementen daadwerkelijk verholpen kunnen
worden.
c. Indien Joomla CMS wordt gebruikt in combinatie met webhosting via de
Opdrachtnemer, dan is Opdrachtgever verplicht om de Joomla software
producten, alsmede de gebruikte componenten van derde partijen up-to-date
en veilig te houden. Opdrachtnemer kan deze werkzaamheden tegen betaling
uitvoeren voor de Opdrachtgever. De Opdrachtgever kan voor deze
dienstverlening een strippenkaart afnemen. Een strippenkaart is geen
onderdeel van de hosting en wordt als zodanig apart gefactureerd.

19 Specifieke bepalingen omtrent Domeinnamen
19.1 Betreffende domeinnamen behoudt Opdrachtnemer zich de volgende rechten
voor:
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a. De keuze van de domeinnaam is voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
Opdrachtnemer aanvaardt ter zake van keuze en gebruik van de domeinnaam
geen enkele aansprakelijkheid.
b. De Opdrachtgever is de eigenaar van de domeinnaam, terwijl Opdrachtnemer
als bemiddelaar kan optreden bij het aanvragen van de domeinnaam, het
verhuizen van de domeinnaam en/of het wijzigen van domeingegevens. De
WHOIS gegevens opgegeven door Opdrachtnemer ten tijde van de
domeinregistratie zijn ondergeschikt aan deze voorwaarden.
c. De kosten van een domeinregistratie worden, indien niet opgevangen door een
ander contract, doorbelast naar de Opdrachtgever.
d. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor het niet verkrijgen van een
domeinnaam is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag, verschuldigd voor
registratie van een domeinnaam voor de duur van maximaal één jaar.

20 Specifieke bepalingen omtrent Onderhoud
20.1 Betreffende onderhoud behoudt Opdrachtnemer zich de volgende rechten voor:
a. Opdrachtnemer is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem
tijdelijk buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken. Dit kan
noodzakelijk zijn voor benodigd onderhoud of door Opdrachtnemer te
verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem. Hierbij ontstaat
geen recht op schadevergoeding van de klant jegens Opdrachtnemer.
b. Opdrachtnemer zal met grote regelmaat een back-ups van de systemen maken.
Toch kan Opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld indien er door
onvoorziene omstandigheden toch gegevens verloren gaan.

21 Apparatuur / Software
21.1 Opdrachtgever dient zelf en voor eigen risico zorg te dragen voor deugdelijke
apparatuur en deugdelijke andere faciliteiten die toegang geven tot een netwerk
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waarop hij de door Opdrachtnemer verstrekte diensten (in bijvoorbeeld pdf en zip
bestanden) kan ontvangen. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de
vergoeding van de gemaakte communicatiekosten.

22 Privacybepalingen
22.1 Uw persoonsgegevens worden door Opdrachtnemer slechts gebruikt om uw
aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en/of hosting aan te vragen.
Daarnaast ook voor de administratie van Opdrachtnemer. De gegevens zullen niet
aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren
gevraagde en gegeven toestemming. Of via gerechtelijk bevel.
22.2 Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en
geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Opdrachtnemer verstrekt informatie als
naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw
uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

23 Overdracht, wijzigingen en aanvullingen van de
overeenkomst
23.1 Geen der partijen is gerechtigd de rechten en plichten uit deze overeenkomst
over te dragen zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij. Wijzigingen
en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig indien tussen partijen
schriftelijk overeengekomen.

24 Geschillenbeslechting
24.1 De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van
geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft
Opdrachtnemer het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet
bevoegde rechter.
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25 Toepasselijk recht
25.1 Alle overeenkomsten tussen partijen en verbintenissen die daaruit voortvloeien of
daarmee verband houden, worden beheerst door Nederlands recht.

26 Vindplaats
26.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel
Midden-Brabant.
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