
Algemene voorwaarden  
Hoofdstuk 1 Overeenkomst, offerte en bevestiging  
1.1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden  
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle 
tussen de client en Webbouwerz gesloten overeenkomsten. 


1.2 Offerte  
Offertes zijn 30 dagen geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene 
verandering in de werkzaamheden. 
 
1.3 Schriftelijke bevestiging  
Opdrachten dienen door de client schriftelijk te worden bevestigd in de vorm van een overeenkomst. Indien 
de client dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Webbouwerz een aanvang met het uitvoeren van 
de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeenkomst gelden.  

Hoofdstuk 2 Uitvoering 
2.1 Uitvoeren opdracht  
Webbouwerz zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de 
client naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de client bruikbaar resultaat. Voor zover 
noodzakelijk zal Webbouwerz de client op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.  
 
2.2 Termijn van levering 
Een door Webbouwerz opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve 
strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. 

Hoofdstuk 3 gebruik 
3.1 Het gebruik  
Wanneer de client volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Webbouwerz, 
verkrijgt hij een licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking 
en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de 
bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het 
ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens 
bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan de 
opdrachtnemer bekend te zijn gemaakt.  

Hoofdstuk 4. Betaling 
4.1 Betalingsverplichting  
Betalingen dienen plaats te vinden binnen 15 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze 
termijn door de Webbouwerz nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en 
is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door Webbouwerz gemaakte kosten, zoals 
proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische 
bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van 
de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag 
met een minimum van 113,45 euro. 


4.2 Vervallen licentie  
Vanaf het moment dat de client zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) 
nakomt of anderszins in gebreke is, is het Webbouwerz niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde 
resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de client verstrekte licentie te 
vervallen.




Hoofdstuk 5. Aansprakelijkheid 
5.1 Aansprakelijkheid  
Webbouwerz kan niet aansprakelijk worden gesteld voor: 
a. fouten in het materiaal dat door de client ter hand is gesteld. 
b. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding 
of oorzaak vinden in handelingen van de client, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, 
deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. 
c. fouten van door of namens de client ingeschakelde derden. 
d. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers. e. 
fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens. 
f. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de client het tot stand brengen of laten uitvoeren van 
een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) 
model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.  
 
5.2 Verval aansprakelijkheid 
Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid. 
 
5.3 Bewaarplicht 
Na het voltooien van de opdracht hebben noch de client noch Webbouwerz jegens elkaar een bewaarplicht 
met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.  

Hoofdstuk 6. Overige bepalingen  
6.1 Overdracht aan derden  
Het is de client niet toegestaan enig recht uit een met Webbouwerz gesloten overeenkomst aan derden over 
te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming. 


6.2 Vertrouwelijkheid  
Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter 
kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden 
betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan 
eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden. 


6.3 Nederlands recht  
Op de overeenkomst tussen Webbouwerz en clienten is het Nederlands recht van toepassing. De rechter 
tot het kennisnemen van geschillen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is de bevoegde rechter 
in het arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd. 



