
	  

	  

ALGEMENE	  VOORWAARDEN	  
Opdrachtgever: een rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon, dan 
wel een aantal gezamenlijk optredende personen al dan niet 
rechtspersoon, die aan <STRONG>webdevelopment 
opdraagt/opdragen werkzaamheden te verrichten en diensten te 
verlenen.	   

Overeenkomst:	  elke	  overeenkomst	  aangaande	  de	  levering	  van	  diensten	  op	  afstand.	  	  

Toepasselijkheid	  

1. Deze	  voorwaarden	  zijn	  van	  toepassing	  op	  alle	  aanbiedingen	  aan,	  bestellingen	  van	  
en	  overeenkomsten	  met	  de	  opdrachtgever,	  ongeacht	  welk	  
communicatiemiddel	  wordt	  gebruikt.	  

2. Het	  accepteren	  van	  een	  aanbieding	  dan	  wel	  het	  doen	  van	  een	  bestelling	  of	  
afsluiten	  van	  een	  overeenkomst	  houdt	  in	  dat	  de	  opdrachtgever	  de	  
toepasselijkheid	  van	  deze	  voorwaarden	  aanvaardt.	  

3. Van	  het	  in	  deze	  voorwaarden	  bepaalde	  kan	  slechts	  uitdrukkelijk	  schriftelijk	  en	  
aangetekend	  worden	  afgeweken.	  

4. Indien	  één	  of	  meerdere	  bepalingen	  in	  deze	  algemene	  voorwaarden	  nietig	  zijn	  of	  
vernietigd	  mochten	  worden,	  blijven	  de	  overige	  bepalingen	  van	  deze	  
voorwaarden	  volledig	  van	  toepassing	  en	  zullen	  partijen	  alsdan	  in	  overleg	  
treden	  teneinde	  nieuwe	  bepalingen	  ter	  vervaging	  van	  de	  nietige	  of	  vernietigde	  
bepalingen	  overeen	  te	  komen,	  waarbij	  indien	  en	  voor	  zover	  mogelijk	  het	  doel	  
en	  de	  strekking	  van	  de	  oorspronkelijke	  bepaling	  in	  acht	  zal	  worden	  genomen.	  

5. Algemene	  voorwaarden	  van	  derden	  of	  opdrachtgever	  zijn	  voor	  
<STRONG>webdevelopment	  niet	  bindend	  en	  niet	  van	  toepassing.	  

	  	  

Totstandkoming	  en	  inhoud	  van	  de	  overeenkomst	  

1. Bij	  het	  aangaan	  van	  een	  overeenkomst,	  verklaart	  de	  opdrachtgever	  akkoord	  te	  
geen	  met	  de	  algemene	  voorwaarden	  van	  <STRONG>webdevelopment.	  

2. Aanvullingen	  en	  wijzigingen	  van	  de	  overeenkomst	  kunnen	  uitsluitend	  schriftelijk	  
geschieden.	  



	  

	  

	  	  	  

	  

Aanbieding	  en	  acceptatie	  

1. Alle	  aanbiedingen	  en	  offertes,	  die	  door	  <STRONG>webdevelopment	  zijn	  opgesteld,	  
zijn	  geheel	  vrijblijvend	  en	  onverbindend,	  en	  hebben	  een	  geldigheidsduur	  van	  
14	  dagen,	  tenzij	  anders	  is	  overeengekomen.	  

2. Aanbiedingen	  en	  offertes	  zijn	  definitief	  na	  het	  ondertekenen	  van	  de	  offerte	  door	  
<STRONG>webdevelopment	  en	  opdrachtgever.	  

3. De	  ondertekende	  offerte	  dient	  per	  post	  of	  (als	  ingescande	  bijlage)	  per	  mail	  
toegezonden	  te	  worden	  door	  de	  tot	  daartoe	  bevoegde	  persoon.	  

	  	  	  

Duur	  en	  beëindiging	  overeenkomst	  

1. Beëindiging	  van	  de	  overeenkomst	  kan	  alleen	  geschieden	  door	  middel	  van	  een	  
aangetekende	  brief	  of	  e-‐mail.	  

2. <STRONG>webdevelopment	  kan	  de	  overeenkomst	  onmiddellijk	  beëindigen	  indien	  
de	  opdrachtgever	  aan	  één	  of	  meer	  van	  zijn	  verplichtingen	  ten	  opzichte	  van	  
<STRONG>webdevelopment,	  niet	  behoorlijk	  of	  volledig	  voldoet,	  of	  in	  strijd	  
handelt	  met	  de	  algemene	  voorwaarden.	  

3. Onverminderd	  het	  bepaalde	  onder	  lid	  2	  heeft	  <STRONG>webdevelopment	  het	  
recht	  de	  overeenkomst	  met	  de	  opdrachtgever	  met	  onmiddellijke	  ingang	  te	  
beëindigen,	  indien:	  de	  opdrachtgever	  in	  strijd	  handelt	  met	  de	  (inter)nationale	  
wet	  en	  regelgeving,	  in	  strijd	  is	  met	  de	  algemene	  waarden	  en	  normen,	  indien	  
opdrachtgever	  discrimineert	  ten	  aan	  zien	  van	  uiterlijk,	  ras,	  religie,	  geslacht,	  
cultuur,	  afkomst	  of	  anderszins	  kwetsend	  genoemd	  kan	  worden.	  

4. <STRONG>webdevelopment	  heeft	  het	  recht	  de	  overeenkomst	  zonder	  
ingebrekestelling	  of	  gerechtelijke	  tussenkomst	  met	  onmiddellijke	  ingang	  te	  
beëindigen	  indien	  de	  opdrachtgever	  of	  de	  consument	  in	  staat	  van	  faillissement	  
is	  verklaard,	  surseance	  van	  betaling	  heeft	  aangevraagd,	  of	  verkregen,	  
betrokken	  is	  geworden	  in	  een	  wettelijk	  schuldsanering	  inzake	  zijn	  schulden.	  
Ditzelfde	  geld	  als	  <STRONG>webdevelopment	  er	  een	  ernstig	  vermoeden	  van	  
heeft.	  De	  opdrachtgever	  en	  of	  de	  consument,	  heeft	  bij	  bovengenoemde,	  geen	  
enkel	  recht	  op	  een	  schadevergoeding.	  

	  	  	  



	  

	  

	  

	  

	  

Leveringsvoorwaarden	  

1. Het	  laten	  maken	  en	  eventueel	  uploaden	  van	  een	  website	  door	  
<STRONG>webdevelopment	  geschiedt	  zo	  spoedig	  mogelijk	  na	  het	  
ondertekenen	  van	  de	  overeenkomst.	  In	  de	  overeenkomst	  wordt	  de	  levertijd	  
afgesproken.	  

2. Indien	  de	  levertijd	  onverhoopt	  door	  <STRONG>webdevelopment	  niet	  gehaald	  kan	  
worden,	  wordt	  de	  opdrachtgever	  hier	  uiterlijk	  10	  dagen	  van	  te	  voren	  van	  in	  
kennis	  gesteld,	  waarna	  <STRONG>webdevelopment	  een	  nieuw	  voorstel	  zal	  
doen	  aan	  de	  opdrachtgever,	  betreffende	  de	  levertijd.	  

3. Indien	  <STRONG>webdevelopment	  een	  opdracht	  voor	  de	  opdrachtgever	  in	  zijn	  
geheel	  heeft	  afgerond,	  wordt	  deze	  ter	  controle	  aangeboden	  aan	  de	  
opdrachtgever,	  na	  akkoord	  van	  de	  opdrachtgever	  is	  de	  opdracht	  afgerond.	  
Wijzigingen	  die	  na	  het	  akkoord	  nog	  uitgevoerd	  dienen	  te	  worden	  komen	  
geheel	  voor	  rekening	  van	  de	  opdrachtgever,	  tegen	  het	  alsdan	  geldende	  
uurtarief.	  

	  	  	  

Prijzen	  

1. Alle	  prijzen	  vermeld	  op	  de	  website	  van	  <STRONG>webdevelopment,	  evenals	  
prijzen	  genoemd	  in	  de	  offerte	  van	  <STRONG>webdevelopment	  zijn	  exclusief	  
BTW,	  tenzij	  anders	  vermeld	  of	  overeengekomen.	  

	  

Betalingen	  

1. De	  facturen	  dienen	  binnen	  een	  termijn	  van	  veertien	  dagen	  en	  op	  de	  wijze	  zoals	  
aangegeven	  door	  <STRONG>webdevelopment,	  te	  worden	  voldaan.	  

2. Alle	  kosten,	  zowel	  in	  als	  buiten	  gerechtelijke,	  de	  kosten	  van	  rechtskundig	  bijstand,	  
daaronder	  begrepen,	  die	  <STRONG>webdevelopment	  moet	  maken	  ten	  
gevolge	  van	  het	  niet	  na	  komen	  van	  de	  betalingsverplichtingen	  door	  de	  
opdrachtgever,	  zijn	  voor	  rekening	  van	  de	  opdrachtgever.	  

3. Kosten	  voor	  internationale	  betaling	  van	  het	  factuurbedrag,	  zijn	  voor	  rekening	  van	  



	  

	  

de	  opdrachtgever.	  

	  

	  

	  

4. Indien	  opdrachtgever	  van	  mening	  is	  dat	  in	  rekening	  gebrachte	  kosten	  onjuist	  zijn,	  
kan	  de	  opdrachtgever	  de	  bezwaren	  binnen	  7	  dagen	  schriftelijk	  kenbaar	  maken.	  
Na	  ontvangst	  zal	  <STRONG>webdevelopment	  een	  onderzoek	  in	  stellen	  naar	  de	  
juistheid	  van	  het	  factuur	  bedrag.	  Echter	  blijft	  de	  betalingsverplichting	  en	  
betalingstermijn	  gewoon	  van	  kracht.	  

	  	  	  

Persoonsgegevens	  

1. <STRONG>webdevelopment	  zal	  de	  door	  de	  opdrachtgever	  verstrekte	  gegevens	  
opnemen	  in	  een	  bestand.	  Deze	  gegevens	  zullen	  uitsluitend	  worden	  gebruikt	  
voor	  de	  uitvoering	  van	  de	  overeenkomst.	  De	  verwerking	  van	  deze	  gegevens	  
geschieden	  in	  overeenstemming	  met	  de	  toepasselijke	  wet-‐	  en	  regelgeving.	  

2. Indien	  de	  opdrachtgever	  zich	  niet	  aan	  de	  wet	  of	  fatsoensnorm	  houd	  heeft	  
<STRONG>webdevelopment	  het	  recht	  om	  de	  persoonsgegevens	  vrij	  te	  geven	  
aan	  alle	  daartoe	  bevoegde	  instanties	  om	  zo	  nodig	  een	  onderzoek	  in	  te	  stellen.	  

	  	  	  

Aansprakelijkheid	  en	  overmacht	  

1. <STRONG>webdevelopment	  wijst	  iedere	  aansprakelijkheid	  aangaande	  de	  inhoud	  
van	  de	  website(s)	  van	  de	  opdrachtgever	  af.	  

2. Opdrachtgever	  is	  verantwoordelijk	  voor	  het	  correct	  aanleveren	  van	  de	  juiste	  
informatie	  en	  foto(‘s)	  indien	  de	  opdrachtgever	  opdracht	  heeft	  gegeven	  voor	  
het	  ontwikkelen	  en	  bouwen	  van	  een	  website	  door	  
<STRONG>webdevelopment.	  

3. Opdrachtgever	  is	  verantwoordelijk	  voor	  het	  correct	  invullen	  van	  de	  gegevens	  bij	  de	  
registratie	  van	  domeinnamen.	  Bij	  onjuistheden	  kan	  
<STRONG>webdevelopment	  wijzigingskosten	  in	  rekening	  brengen.	  

4. Gezien	  het	  op	  internet	  grote	  aantallen	  knooppunten	  met	  menselijke	  tussenkomst,	  
het	  gebruik	  van	  netwerken	  en	  ieder	  draadloze	  communicatiemateriaal,	  moet	  
men	  rekening	  houden	  met	  het	  feit	  dat	  de	  informatie	  verkregen	  of	  verzonden	  



	  

	  

via	  het	  internet	  vrij	  toegankelijk	  is.	  <STRONG>webdevelopment	  kan	  niet	  
aansprakelijk	  gesteld	  worden	  voor	  schade	  in	  welke	  vorm	  dan	  ook,	  veroorzaakt	  
door	  het	  verzenden	  van	  vertrouwelijke	  of	  geheime	  informatie.	  
<STRONG>webdevelopment	  is	  niet	  aansprakelijk	  voor	  beveiliging	  of	  misbruik	  
door	  derden	  van	  de	  gegevens	  die	  worden	  opgeslagen.	  

	  	  	  

	  

Eigendomsvoorbehoud	  

1. Het	  door	  <STRONG>webdevelopment	  vervaardigde	  ontwerp	  of	  materiaal	  is	  en	  blijft	  
eigendom	  van	  <STRONG>webdevelopment,	  tenzij	  anders	  schriftelijk	  
overeengekomen.	  

2. <STRONG>webdevelopment	  heeft	  het	  recht	  om	  voor	  de	  volgende	  diensten:	  
website	  ontwikkeling,	  een	  link	  te	  plaatsen	  in	  de	  zogenaamde	  ‘footer’	  van	  de	  
opdrachtgever	  met	  corresponderende	  tekst	  als:	  'Ontwikkeld	  door’	  gevolgd	  
door	  de	  link	  naar	  de	  website	  van	  <STRONG>webdevelopment,	  tenzij	  anders	  
schriftelijk	  overeengekomen.	  

3. <STRONG>webdevelopment	  heeft	  het	  recht	  om	  voor	  al	  haar	  geleverde	  diensten	  
aan	  de	  opdrachtgever	  een	  vermelding	  te	  plaatsen	  op	  haar	  portfolio,	  tenzij	  
anders	  schriftelijk	  overeengekomen.	  

	  	  	  

Wijziging	  voorwaarden	  

1. <STRONG>webdevelopment	  behoudt	  zich	  het	  recht	  voor	  deze	  voorwaarden	  te	  
wijzigen	  of	  aan	  te	  vullen.	  

2. Wijzigingen	  gelden	  ook	  ten	  aanzien	  van	  reeds	  gesloten	  overeenkomsten	  met	  
inachtneming	  van	  een	  termijn	  van	  30	  dagen	  na	  schriftelijke	  bekendmaking	  van	  
de	  wijzigingen.	  

3. Indien	  opdrachtgever	  een	  wijziging	  in	  deze	  voorwaarden	  niet	  wil	  accepteren,	  kan	  
hij	  tot	  de	  datum	  waarop	  de	  nieuwe	  voorwaarden	  van	  kracht	  worden	  de	  
overeenkomst	  ontbinden	  tegen	  deze	  datum	  of	  op	  de	  ontvangstdatum	  van	  de	  
opzegging	  indien	  deze	  na	  de	  ingangsdatum	  van	  de	  wijziging	  is.	  

	  	  	  

Bijzondere	  bepalingen	  



	  

	  

1. Het	  plaatsen	  van	  mp3	  op	  de	  website	  van	  de	  opdrachtgever	  is	  toegestaan,	  mits	  dit	  
legale	  bestanden	  zijn.	  

2. Indien	  <STRONG>webdevelopment	  sterke	  vermoedens	  of	  bewijzen	  heeft	  dat	  de	  
opdrachtgever	  zich	  niet	  houdt	  aan	  de	  Nederlandse	  wetgeving,	  is	  
<STRONG>webdevelopment	  te	  allen	  tijden	  gerechtigd	  om	  de	  website	  van	  de	  
opdrachtgever	  op	  non-‐actief	  te	  zetten.	  

	  

	  

3. Opdrachtgever	  kan	  geen	  enkele	  schade	  verhalen	  op	  <STRONG>webdevelopment,	  
in	  welke	  vorm	  dan	  ook.	  

	  	  	  

Reclamering	  

1. De	  opdrachtgever	  dient	  ter	  zake	  van	  waarneembare	  gebreken,	  uiterlijk	  8	  dagen	  na	  
levering	  schriftelijk	  te	  reclameren,	  bij	  gebreke	  waarvan	  elke	  aanspraak	  jegens	  
<STRONG>webdevelopment	  vervalt.	  

2. Reclamering	  ter	  zake	  van	  onzichtbare	  gebreken	  dient	  schriftelijk	  te	  geschieden	  
door	  middel	  van	  een	  aangetekende	  brief	  binnen	  10	  werkdagen	  nadat	  het	  
gebrek	  is	  geconstateerd,	  geconstateerd	  had	  kunnen	  worden	  of	  had	  behoren	  te	  
worden	  geconstateerd.	  Gebeurt	  dit	  niet,	  dan	  vervalt	  elke	  aansprakelijkheid	  ten	  
aanzien	  van	  <STRONG>webdevelopment.	  

3. Indien	  reclame	  gegrond	  is	  worden	  de	  geleverde	  producten	  en	  of	  diensten	  na	  
overleg	  aangepast	  of	  vervangen.	  

4. Reclame	  schort	  elke	  verplichtingen	  van	  de	  opdrachtgever	  niet	  op.	  

	  	  	  

Geschillen	  

1. Op	  alle	  geschillen	  tussen	  <STRONG>webdevelopment	  en	  de	  opdrachtgever	  is	  
Nederlands	  recht	  van	  toepassing.	  

2. Geschillen	  tussen	  <STRONG>webdevelopment	  en	  de	  opdrachtgever	  worden	  bij	  
uitsluiting	  beslist	  door	  de	  bevoegde	  rechter	  van	  de	  vestigingsplaats	  van	  
<STRONG>webdevelopment.	  De	  opdrachtgever	  heeft	  het	  recht	  om	  binnen	  één	  
maand	  nadat	  <STRONG>webdevelopment	  zich	  op	  zijn	  algemene	  voorwaarden	  
heeft	  beroepen,	  te	  kiezen	  voor	  beslechting	  van	  het	  geschil	  door	  de	  volgens	  de	  



	  

	  

wet	  bevoegde	  rechter.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Adres	  

De	  Rijd	  100	  	  

8939	  AE	  	  Leeuwarden	  	  

Contactgegevens	  

06-‐…	  	  

contact@strongwebdevelopment.nl	  	  

Bedrijfsgegevens	  

KVK:	  65541812	  

Algemene	  voorwaarden	  	  
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