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ALGEMENE VOORWAARDEN FORCE FUSION B.V. 
Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Middelburg op 11 juni 2012 onder nummer 6/2012  

 
1. Definities 
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

a Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene 
Voorwaarden. 

b Opdrachtnemer: de gebruiker van de Algemene 
Voorwaarden, Force Fusion B.V. gevestigd te Terneu-
zen, ingeschreven in het Handelsregister onder num-
mer: 20153957. 

c Opdrachtgever: contractspartij van de Opdrachtnemer. 
d Overeenkomst: de Overeenkomst gesloten tussen de 

Opdrachtnemer en Opdrachtgever. 
e Partij(en): de Opdrachtgever of Opdrachtnemer af-

zonderlijk (“Partij”) dan wel gezamenlijk (“Partijen”). 
f Service: Opdrachtnemer draagt krachtens de daartoe 

gesloten Overeenkomst zorg voor het ter beschikking 
stellen van nieuwe versies c.q. updates van het softwa-
repakket aan Opdrachtgever en voor ondersteuning bij 
het gebruik van de door Opdrachtnemer ontwikkelde 
softwarepakketten zoals beschreven in de opdracht of 
vereenkomst, gedurende de periode van de daartoe 
gesloten Overeenkomst. 

 
2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle 

offertes, opdrachtbevestigingen en Overeenkomsten waar-
bij Opdrachtnemer goederen en/of diensten van welke aard 
en onder welke benaming dan ook aan Opdrachtgever le-
vert.  

2.2 De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing 
op alle Overeenkomsten, waarvoor voor de uitvoering der-
den dienen te worden ingeschakeld. 

2.3 Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaar-
den zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen Par-
tijen zijn overeengekomen. 

2.4 De toepasselijkheid van inkoop- of andere (algemene) 
voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de 
hand gewezen. 

2.5 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden 
nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen 
van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht 
blijven. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen in dat ge-
val in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter 
vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen over-
een te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de 
strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in 
acht wordt genomen. 

 
3. Aanbiedingen en offertes 
3.1 Alle offertes en andere uitingen van Opdrachtnemer zijn 

vrijblijvend, tenzij door Opdrachtnemer schriftelijk anders is 
aangegeven. 

3.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid 
van de door of namens hem aan Opdrachtnemer verstrekte 
gegevens waarop Opdrachtnemer zijn aanbieding of offerte 
baseert. Opdrachtgever betracht steeds de uiterste zorg 
dat de eisen waaraan de prestatie van Opdrachtnemer 
dient te voldoen, juist en volledig zijn. In tekeningen, af-
beeldingen, catalogi, websites, offertes, reclamemateriaal, 
normalisatiebladen e.d. vermelde maten en gegevens zijn 
voor Opdrachtnemer niet bindend, behoudens indien door 
Opdrachtnemer uitdrukkelijk anders is vermeld. 

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

3.4 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor 
toekomstige Overeenkomsten, werkzaamheden en op-
drachten. 

 
4. Prijs en betaling 
4.1 Het door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschul-

digde bedrag wordt vastgelegd in de opdrachtbevestiging 

of Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer 
waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. 

4.2 Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting 
(BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn 
of worden opgelegd. Alle prijzen zijn vastgesteld in Neder-
landse valuta, tenzij anders vermeld. 

4.3 Alle door Opdrachtnemer afgegeven voorcalculaties en 
begrotingen hebben een indicatief karakter, tenzij door Op-
drachtnemer schriftelijk anders is aangegeven. Aan een 
door Opdrachtnemer afgegeven voorcalculatie of begroting 
kunnen door Opdrachtgever nimmer rechten of verwach-
tingen worden ontleend. Een door Opdrachtgever aan Op-
drachtnemer kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt 
nimmer als een tussen Partijen overeengekomen (vaste) 
prijs voor de door Opdrachtnemer te verrichten prestaties.  

4.4 Bij Overeenkomsten met een looptijd van meer dan drie 
maanden zal de vergoeding voor de overeengekomen 
prestaties periodiek in rekening worden gebracht.  

4.5 Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting 
van Opdrachtgever, geldt dat Opdrachtnemer gerechtigd is 
schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de 
geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien Op-
drachtgever niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke 
aanpassing, is Opdrachtgever gerechtigd binnen dertig da-
gen na de kennisgeving de Overeenkomst schriftelijk op te 
zeggen tegen de datum waarop de aanpassing in werking 
zou treden. Opdrachtgever komt zodanig recht tot opzeg-
ging niet toe indien tussen Partijen is overeengekomen dat 
de geldende prijzen en tarieven periodiek worden aange-
past met inachtneming van een tussen Partijen overeenge-
komen index of andere maatstaf. 

4.6 Het voor een volgend kalenderjaar verschuldigd bedrag 
voor de Service door Opdrachtnemer kan door Opdracht-
nemer worden verhoogd overeenkomstig de stijging van de 
Consumenten Prijs Index (CPI), die door het Centraal Bu-
reau voor de Statistiek wordt vastgesteld. Deze prijsverho-
ging kan plaatsvinden zonder voorafgaand bericht van Op-
drachtnemer en zonder dat Opdrachtgever de Overeen-
komst wegens de in dit lid genoemde prijsverhoging kan 
beëindigen. Om aanpassing van de prijs te bepalen wordt 
het tot de datum van aanpassing geldende bedrag voor de 
Overeenkomst vermenigvuldigd met de factor die wordt 
verkregen door het bovengenoemde meest recente defini-
tieve maandelijkse Prijsindexcijfer van voor het beging van 
het kalenderjaar waarin verlenging van de Overeenkomst 
plaatsvindt te delen door het Prijsindexcijfer van de over-
eenkomstige maand van het jaar daarvoor. 

4.7 In het geval Opdrachtnemer het verschuldigde bedrag voor 
de Overeenkomst voor een volgend kalenderjaar wil ver-
hogen met een bedrag groter dan de verhoging zoals be-
doeld in het hiervoor staande lid dient Opdrachtnemer deze 
prijsverhoging uiterlijk drie maanden voor afloop van het 
lopende kalenderjaar schriftelijk aan Opdrachtgever te 
hebben medegedeeld. Indien Opdrachtnemer hieraan niet 
heeft voldaan, kan het verschuldigde bedrag voor de Over-
eenkomst bij het softwarepakket voor het volgende kalen-
derjaar alleen worden verhoogd zoals omschreven in  lid 6 
van dit artikel. 

4.8 Partijen zullen in de Overeenkomst de datum of data 
waarop Opdrachtnemer de vergoeding voor de overeenge-
komen prestaties aan Opdrachtgever in rekening brengt, 
vastleggen. Verschuldigde bedragen dienen door Op-
drachtgever binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te 
worden betaald. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot op-
schorting van enige betaling en evenmin tot verrekening 
van verschuldigde bedragen. 

4.9 Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet of 
niet tijdig betaalt, is Opdrachtgever, zonder dat enige aan-
maning of ingebrekestelling nodig is, in verzuim en over het 
openstaande bedrag voor elke maand of een gedeelte 
daarvan wettelijke handelsrente verschuldigd. Voorts ko-
men alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ver-
bonden aan de invordering van enig door de Opdrachtge-
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ver verschuldigd bedrag ten laste van de Opdrachtgever. 
De buitengerechtelijke kosten kunnen worden gesteld op 
15% van het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag, 
met een minimum van € 250,--, onverminderd het recht van 
Opdrachtnemer om - al dan niet gebruik makend van de 
hem daartoe door de wet verschafte mogelijkheden - volle-
dige vergoeding van kosten, schade en/of boetes te vorde-
ren van Opdrachtgever. 

 
5. Wijzigingen en meerwerk 
5.1 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 onderling overleg de Overeen-
komst dienovereenkomstig aanpassen.   

5.2 Indien Opdrachtnemer op verzoek of met voorafgaande 
instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere 
prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang 
van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties 
vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Op-
drachtgever worden vergoed volgens de overeengekomen 
tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke 
tarieven van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is nimmer 
verplicht aan een dergelijk verzoek tot meerwerk te voldoen 
en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schrif-
telijke Overeenkomst wordt gesloten. 

5.3 Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of 
prestaties als bedoeld in dit artikel het overeengekomen of 
verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en 
de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever 
en Opdrachtnemer kunnen worden beïnvloed. Het feit dat 
zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag 
naar) meerwerk voordoet, is voor Opdrachtgever nimmer 
grond voor opzegging of ontbinding van de Overeenkomst. 

5.4 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afge-
sproken, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever desgevraagd 
schriftelijk informeren over de financiële consequenties van 
de extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit 
artikel. 

 
6. Uitvoering van de Overeenkomst 
6.1 Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en 

vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakman-
schap uitvoeren een en ander op grond van de op dat mo-
ment bekende stand der wetenschap. 

6.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de dit ver-
eist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaam-
heden te laten verrichten door derden.  

 
7. Licentieverlening 
7.1 Voor het softwarepakket zoals omschreven in de opdracht-

bevestiging of Overeenkomst wordt een gebruiksrecht ver-
leend zoals omschreven in dit artikel. Aan opdrachtgever 
worden met betrekking tot het softwarepakket uitsluitend de 
in dit artikel beschreven rechten verleend. Elk ander ge-
bruik is uitdrukkelijk niet toegestaan. 

7.2 Een softwarepakket bestaat uit: 
• Een hardwaresleutel; 
• Een of meerdere informatiedragers met het software-

pakket; 
• Een handleiding. 
De feitelijke gebruiksmogelijkheid is onlosmakelijk verbon-
den met het geïnstalleerd zijn en blijven van de hardware-
sleutel op de hardware van opdrachtgever. Het gebruiks-
recht als bedoeld in dit artikel is onlosmakelijk verbonden 
met het bezit door opdrachtgever van de hardwaresleutel, 
die gedurende de periode waarvoor het gebruiksrecht wordt 
verleend steeds in het bezit moet zijn van opdrachtgever. 
Indien de hardwaresleutel -bijvoorbeeld als gevolg van ver-
lies of diefstal- niet meer in het bezit van opdrachtgever is, 
vervalt het gebruiksrecht van opdrachtgever en zal deze 
een nieuw softwarepakket als bedoeld in dit artikel dienen 
aan te schaffen. Opdrachtgever kan nimmer aanspraak 
maken op een extra hardwaresleutel, anders dan door aan-
schaf van een nieuw softwarepakket. 

7.3 Het recht van gebruik heeft betrekking op het softwarepak-
ket en op alle door het softwarepakket geboden toepas-
singsmogelijkheden, ook indien deze niet in de handleiding 
zijn vermeld. 

7.4 Het in dit artikel bedoelde gebruiksrecht is niet exclusief. 
Het in dit artikel bedoelde gebruiksrecht mag door Op-
drachtgever niet worden overgedragen of aan een derde 
worden afgestaan zonder voorafgaande schriftelijke toe-
stemming van Opdrachtnemer. 

7.5 Het gebruiksrecht is beperkt tot het voor eigen gebruik en 
uitsluitend op één locatie aanwenden van het softwarepak-
ket, tenzij anders overeengekomen. Indien Opdrachtgever 
het softwarepakket wil gebruiken op meerdere locaties, is 
Opdrachtgever hiervoor aanvullende vergoedingen ver-
schuldigd. 

7.6 Het is Opdrachtgever niet toegestaan (onderdelen van) het 
softwarepakket aan derden af te staan of over te dragen 
zonder toestemming van Opdrachtnemer. 

7.7 De Overeenkomst voor de levering van het softwarepakket 
houdt geen overdracht in van enig intellectueel eigendoms-
recht, op het softwarepakket, waaronder -doch niet beperkt 
tot- octrooirecht, merkrecht en auteursrecht. Opdrachtne-
mer blijft te allen tijde rechthebbende ten aanzien van deze 
rechten van intellectuele eigendom. 

 
8. Installatie softwarepakket  
8.1 Opdrachtgever heeft de keuze om het softwarepakket door 

Opdrachtnemer te laten installeren of de installatie zelf te 
verrichten. 

8.2 De   apparatuur   en   het   netwerk   waarop   het   
softwarepakket geïnstalleerd dient te worden, moeten vol-
doen aan de minimale (systeem)eisen, zoals gespecifi-
ceerd in de documentatie van het softwarepakket. Op-
drachtgever is verantwoordelijk voor een goede werking 
van de apparatuur en het netwerk waarop het softwarepak-
ket geïnstalleerd dient te worden. Indien de apparatuur 
en/of het netwerk van Opdrachtgever niet naar behoren 
functioneert, aanvaardt Opdrachtnemer geen aansprake-
lijkheid voor het als gevolg daarvan niet naar behoren kun-
nen installeren van het softwarepakket en/of voor het niet 
(goed) functioneren van het softwarepakket. Bij installatie 
door Opdrachtnemer is Opdrachtnemer in dat geval wel ge-
rechtigd de kosten voor installatie in rekening te brengen, 
ondanks dat de installatie niet geslaagd is. Opdrachtnemer 
is daarnaast gerechtigd conform zijn dan geldende prijzen 
kosten in rekening te brengen teneinde de installatie alsnog 
naar behoren te kunnen verrichten. 

8.3 Indien partijen overeenkomen dat Opdrachtgever de 
installatie zelf verricht, wordt het softwarepakket door Op-
drachtnemer per aangetekende post aan opdrachtgever 
toegezonden. De installatie geschiedt in dat geval voor re-
kening en risico van opdrachtgever. 

8.4 Indien Opdrachtnemer het softwarepakket installeert, 
verleent opdrachtgever de nodige medewerking om de in-
stallatie van het softwarepakket goed te doen verlopen, 
onder andere door het ter beschikking stellen van de appa-
ratuur waarop het softwarepakket wordt geïnstalleerd en 
van bedieningspersoneel, een en ander op een in overleg 
met Opdrachtnemer vast te stellen wijze. 

8.5 De installatie van het softwarepakket door Opdrachtnemer 
is geslaagd indien Opdrachtnemer ten overstaan van op-
drachtgever heeft aangetoond dat het softwarepakket on-
der normale bedrijfsomstandigheden goed functioneert en 
als daarnaast de bij het softwarepakket behorende hardwa-
resleutel en handleiding door Opdrachtnemer ter beschik-
king van Opdrachtgever zijn gesteld. 

 
9. Service 
9.1 Opdrachtnemer verleent alleen Service voor het geheel 

van alle onderdelen van het softwarepakket waarvoor door 
Opdrachtnemer aan Opdrachtgever binnen de betreffende 
opdracht of Overeenkomst een licentie is verleend. 

9.2 De Service als bedoeld in dit artikel omvat ondersteuning 
vanuit de locatie van Opdrachtnemer waarbij Opdrachtne-
mer zorgt voor het desgevraagd telefonisch beantwoorden 
van vragen van Opdrachtgever terzake de functionele 
werkzaamheid van het softwarepakket. Telefonische on-
dersteuning vindt uitsluitend plaats van maandag t/m vrij-
dag van 8.30 uur tot 17.30 uur, behoudens tijden en dagen 
waarop Opdrachtnemer gesloten is. Onder service als be-
doeld in deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk 
niet verstaan telefonische ondersteuning met als doel het 
wijzigen van de inrichting van het softwarepakket. 
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9.3 Indien Opdrachtnemer in dringende gevallen op verzoek 
van Opdrachtgever Servicewerkzaamheden verricht op de 
locatie van Opdrachtgever, is Opdrachtnemer gerechtigd 
de hiermee gepaard gaande kosten in rekening te brengen 
tegen de dan geldende tarieven van Opdrachtnemer. 

 
10. Detachering 
10.1 Opdrachtnemer zal de in de Overeenkomst tussen partijen 

aangewezen medewerker aan Opdrachtgever ter beschik-
king stellen om onder zijn leiding en toezicht werkzaamhe-
den te verrichten conform hetgeen tussen partijen is over-
eengekomen. Indien schriftelijk niet anders overeengeko-
men, zal de medewerker op basis van veertig uur per week 
tijdens de voor Opdrachtnemer gebruikelijke werkdagen 
aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. Op-
drachtgever kan de ter beschikking gestelde medewerker 
slechts te werk stellen voor andere dan de overeengeko-
men werkzaamheden dan wel voor werkzaamheden buiten 
Nederland indien Opdrachtnemer daarmee vooraf schrifte-
lijk heeft ingestemd. Opdrachtnemer kan naar zijn eigen 
oordeel de gevraagde instemming onthouden of (financi-
ele) voorwaarden stellen aan een zodanige wijziging van 
werkzaamheden of aan een inzet buiten Nederland. 

10.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de ter beschikking 
gestelde medewerker aan een derde door te lenen of ter 
beschikking te stellen om onder leiding en toezicht van die 
derde werkzaam te zijn, tenzij schriftelijk anders overeen-
gekomen. 

10.3 Opdrachtnemer zal zich er redelijkerwijs voor inspannen 
dat de ter beschikking gestelde medewerker gedurende de 
duur van de Overeenkomst beschikbaar blijft voor arbeid 
tijdens de overeengekomen dagen en uren. Ook indien de 
Overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering 
door een bepaalde persoon, is Opdrachtnemer steeds ge-
rechtigd na overleg met Opdrachtgever deze persoon te 
vervangen door één of meer andere personen met de-
zelfde kwalificaties. Opdrachtgever is gerechtigd om ver-
vanging van de ter beschikking gestelde medewerker te 
verzoeken (i) indien de ter beschikking gestelde medewer-
ker aantoonbaar niet aan uitdrukkelijk overeengekomen 
kwaliteitseisen voldoet en Opdrachtgever dit binnen drie 
werkdagen na de aanvang van de werkzaamheden schrif-
telijk en gemotiveerd aan Opdrachtnemer kenbaar maakt, 
dan wel (ii) ingeval van langdurige ziekte of uitdiensttreding 
van de ter beschikking gestelde medewerker. Opdracht-
nemer zal aan het verzoek onverwijld aandacht geven. Op-
drachtnemer staat er niet voor in dat vervanging steeds 
mogelijk is. Indien vervanging niet of niet onverwijld moge-
lijk is, vervallen de aanspraken van Opdrachtgever op ver-
dere nakoming van de Overeenkomst evenals alle aan-
spraken van Opdrachtgever wegens niet-nakoming van de 
Overeenkomst. Betalingsverplichtingen van Opdrachtgever 
betreffende de verrichte werkzaamheden blijven onvermin-
derd in stand. 

10.4 De werktijden, rusttijden en arbeidsduur van de ter beschik-
king gestelde medewerker zijn gelijk aan de bij Opdracht-
gever gebruikelijke tijden en duur, tenzij anders overeen-
gekomen. Opdrachtgever staat er voor in dat de werk- en 
rusttijden en de arbeidsduur van de ter beschikking ge-
stelde medewerker voldoen aan de relevante wet- en re-
gelgeving. 

10.5 Opdrachtgever zal Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk 
informeren over een voorgenomen sluiting van zijn bedrijf 
of organisatie gedurende de looptijd van de Overeenkomst. 
Indien Opdrachtgever nalaat om Opdrachtnemer tijdig te 
informeren, is Opdrachtgever voor de duur van de sluiting 
van zijn bedrijf of organisatie onverkort aan Opdrachtnemer 
het overeengekomen tarief verschuldigd. 

10.6 Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de ter beschikking 
gestelde medewerker gedragen op dezelfde zorgvuldige 
wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewer-
kers gehouden is. 

10.7 Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de tijdige en volle-
dige afdracht van de voor de ter beschikking gestelde me-
dewerker in verband met de Overeenkomst met Opdracht-
gever te betalen loonbelasting, premies voor sociale verze-
keringen en omzetbelasting. Opdrachtnemer vrijwaart Op-
drachtgever voor alle vorderingen van de belastingdienst 
danwel van de instanties voor uitvoering van sociale verze-

keringswetgeving die vanwege de Overeenkomst met Op-
drachtgever verschuldigd zijn, onder de voorwaarde dat 
Opdrachtgever Opdrachtnemer onverwijld schriftelijk infor-
meert over het bestaan en de inhoud van de vordering en 
de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van 
eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Opdrachtne-
mer. Opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, in-
formatie en medewerking aan Opdrachtnemer verlenen om 
zich, indien nodig in naam van Opdrachtgever, tegen deze 
vorderingen te verweren. 

10.8 Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de 
selectie van de ter beschikking gestelde medewerker dan 
wel voor de resultaten van werkzaamheden die onder toe-
zicht en leiding dan wel regie van Opdrachtgever tot stand 
zijn gekomen. 

10.9 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die de ter 
beschikking gestelde medewerker lijdt gedurende of in ver-
band met de aan hem opgedragen werkzaamheden. Op-
drachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken 
van derden voortvloeiende uit of terug te voeren op de 
werkzaamheden verricht door de ter beschikking gestelde 
medewerker in het kader van de Overeenkomst. Opdracht-
gever vrijwaart Opdrachtnemer voor elke aansprakelijkheid 
voortvloeiende uit lichamelijk letsel of dood van de ter be-
schikking gestelde medewerker verband houdende met de 
uitoefening van de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtge-
ver aangegane Overeenkomst. 

 
11. Webhosting 
11.1 Opdrachtnemer zal de met Opdrachtgever overeengeko-

men hostingdiensten leveren. Indien de Overeenkomst de 
terbeschikkingstelling van schijfruimte van apparatuur om-
vat, zal Opdrachtgever de overeengekomen schijfruimte 
niet overschrijden, tenzij de Overeenkomst de gevolgen 
hiervan uitdrukkelijk regelt. 

11.2 Opdrachtgever zal de schijfruimte alleen gebruiken voor 
het plaatsen van één of meer in de Overeenkomst ge-
noemde webpagina's van een website. De Overeenkomst 
behelst de terbeschikkingstelling van schijfruimte op een 
uitsluitend en specifiek voor Opdrachtgever gereserveerde 
server alleen indien dat schriftelijk uitdrukkelijk is overeen-
gekomen. 

11.3 Alle gebruik van schijfruimte, dataverkeer en overige belas-
ting van systemen en infrastructuur is beperkt tot de over-
eengekomen maxima en onderhevig aan de huisregels van 
Opdrachtnemer zoals opgesteld ten behoeve van en gel-
dend voor afnemers. Tenzij schriftelijk anders overeenge-
komen, zal het dataverkeer dat in een bepaalde periode 
niet door Opdrachtgever is gebruikt, niet kunnen worden 
overgedragen naar een volgende periode. Voor overschrij-
ding van de overeengekomen maxima zal Opdrachtnemer 
een extra vergoeding in rekening brengen overeenkomstig 
de daarvoor gebruikelijke tarieven.  

11.4 Indien de Overeenkomst de verschaffing van toegang tot 
internet omvat, zal Opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders 
overeengekomen, zich er naar beste kunnen voor inspan-
nen om verbindingen via het systeem van Opdrachtnemer 
met het internet tot stand te brengen, inclusief het ter be-
schikking stellen van de door Opdrachtnemer gehoste 
website. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de 
infrastructuur van Opdrachtgever of die van derden. 

11.5 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is Opdrachtge-
ver verantwoordelijkheid voor het beheer, waaronder con-
trole van de instellingen, het gebruik van de dienst en de 
wijze waarop de resultaten van de dienst worden ingezet. 
Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor de instructie 
aan en het gebruik door Opdrachtnemers ongeacht of deze 
Opdrachtnemers in een gezagsverhouding tot Opdrachtge-
ver staan. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daar-
omtrent zal Opdrachtgever zelf de (hulpprogrammatuur in-
stalleren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig 
de daarbij gebruikte apparatuur, overige programmatuur en 
gebruiksomgeving aanpassen en door Opdrachtgever ge-
wenste interoperabiliteit bewerkstelligen.  

11.6 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is Opdrachtne-
mer niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie. In-
dien de dienstverlening van Opdrachtnemer op grond van 
de Overeenkomst tevens ondersteuning aan Opdrachtne-
mers omvat, zal Opdrachtnemer telefonisch of per e-mail 
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adviseren over het gebruik en het functioneren van de ge-
hoste websites. Opdrachtnemer kan voorwaarden stellen 
aan de kwalificaties en het aantal contactpersonen dat voor 
ondersteuning in aanmerking komt.  

11.7 Opdrachtnemer zal deugdelijk onderbouwde verzoeken om 
ondersteuning binnen een adequate termijn in behandeling 
nemen.  

11.8 Opdrachtnemer kan niet instaan voor de juistheid, volledig-
heid of tijdigheid van reacties of geboden ondersteuning. 
Ondersteuning wordt, tenzij anders overeengekomen, uit-
sluitend verricht op werkdagen tijdens de gebruikelijke 
openingstijden van Opdrachtnemer. De Overeenkomst om-
vat het verzorgen of ter beschikking stellen van backup-, 
uitwijk- en recoverydiensten uitsluitend indien dit schriftelijk 
is overeengekomen.  

11.9 Indien Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst 
diensten voor Opdrachtgever verricht met betrekking tot 
een domeinnaam, zoals onder meer aanvraag, verlenging, 
vervreemding of overdracht aan een derde, dan dienen de 
regels en werkwijze van de betreffende instantie(s) in aan-
merking genomen te worden. Desgevraagd zal Opdracht-
nemer een schriftelijk exemplaar van die voorwaarden aan 
Opdrachtgever ter hand stellen. 

11.10 Opdrachtnemer aanvaardt uitdrukkelijk geen verant-
woordelijkheid voor de juistheid of tijdigheid van de dienst-
verlening of het behalen van de door Opdrachtgever be-
oogde resultaten. 

11.11 Opdrachtgever is alle aan de aanvraag en/of registratie 
verbonden kosten volgens de overeengekomen tarieven, of 
bij gebreke van overeengekomen tarieven, de bij Op-
drachtnemer gebruikelijke tarieven verschuldigd. 

11.12 Opdrachtnemer staat er niet voor in dat een door Opdracht-
gever gewenste domeinnaam aan Opdrachtgever wordt 
toegekend. 

11.13 Opdrachtnemer is niet verantwoordelijkheid voor de inhoud 
en samenstelling van de domeinnaam en het gebruik dat 
van de domeinnaam wordt gemaakt. Opdrachtgever staat 
er jegens Opdrachtnemer voor in dat hij gerechtigd is de 
domeinnaam te gebruiken en dat gebruik ervan niet on-
rechtmatig jegens één of meer derden is. Opdrachtgever 
vrijwaart Opdrachtnemer voor iedere aanspraak van een 
derde die verband houdt met de domeinnaam, ook indien 
de domeinnaam van Opdrachtgever niet door Opdracht-
nemer is geregistreerd. 

11.14 Uitsluitend indien schriftelijk overeengekomen omvat de 
Overeenkomst ook het aan Opdrachtgever ter beschikking 
stellen van e-mailadressen. Partijen zullen het aantal ter 
beschikking te stellen e-mailadressen overeenkomen. 

11.15 Opdrachtnemer kan de dienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk 
buiten gebruik stellen voor onderhoud. Opdrachtnemer zal 
de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan nood-
zakelijk, zo mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden 
en naar gelang van omstandigheden, aanvangen na over-
leg met Opdrachtgever. 

11.16 Opdrachtgever zal zijn systemen en infrastructuur ade-
quaat beveiligen en te allen tijde anti-virusprogrammatuur 
in werking hebben. 

11.17 Opdrachtnemer staat er niet voor in dat de dienstverlening 
foutloos of zonder onderbrekingen wordt verleend. Op-
drachtnemer kan mede wegens de aard en werking van 
internet er niet voor instaan dat internet te allen tijde be-
schikbaar of toegankelijk is en dat de door Opdrachtnemer 
gehoste websites te allen tijde ongestoord en continue be-
schikbaar en raadpleegbaar zijn. 

11.18 Slechts indien schriftelijk overeengekomen, zal 
Opdrachtnemer bij of na het einde van de Overeenkomst - 
tegen betaling door Opdrachtgever van een dan door Op-
drachtnemer te bepalen vergoeding alsook met inachtne-
ming door Opdrachtgever van alle andere dan door Op-
drachtnemer bepaalde condities - meewerken aan het 
overzetten van de website en het bijbehorende domein 
naar Opdrachtgever of naar een andere leverancier van 
webhostingdiensten. 

 
12. Leveringstermijnen 
12.1 Alle door Opdrachtnemer genoemde of overeengekomen 

(leverings)termijnen en (oplever)data zijn naar beste weten 
vastgesteld op grond van de gegevens die Opdrachtnemer 
bij het aangaan van de Overeenkomst bekend waren. Door 

Opdrachtnemer genoemde of tussen Partijen overeenge-
komen (tussentijdse) (oplever)data, gelden steeds als 
streefdata, binden de Opdrachtnemer niet en hebben 
steeds slechts een indicatief karakter. Opdrachtnemer 
spant zich er redelijkerwijs voor in uiterste (leve-
rings)termijnen en uiterste (oplever)data zoveel mogelijk in 
acht te nemen. Opdrachtnemer is niet gebonden aan een 
al dan niet uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum, die 
vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die 
zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voor-
gedaan, niet meer kan worden gehaald. Evenmin is Op-
drachtnemer gebonden aan een al dan niet uiterste (ople-
ver)datum of (leverings)termijn als Partijen een wijziging 
van de inhoud of omvang van de Overeenkomst (meer-
werk, wijziging van specificaties etc.) of een wijziging van 
de aanpak van de uitvoering van de Overeenkomst zijn 
overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn 
dreigt, zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever in overleg 
treden om de gevolgen van de overschrijding voor de ver-
dere planning te bespreken. 

12.2 De enkele overschrijding van een door Opdrachtnemer ge-
noemde of tussen Partijen overeengekomen al dan niet 
uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum brengt Op-
drachtnemer niet in verzuim. In alle gevallen - derhalve ook 
ingeval Partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste 
(leverings)termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen - 
komt Opdrachtnemer wegens tijdsoverschrijding eerst in 
verzuim nadat Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke 
heeft gesteld. De ingebrekestelling dient een zo volledig en 
gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming 
te bevatten, opdat Opdrachtnemer in de gelegenheid wordt 
gesteld adequaat te reageren. 

 
13. Verplichtingen Opdrachtgever 
13.1 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Opdrachtnemer en 

diens medewerkers voor het uitvoeren van de Overeen-
komst de beschikking krijgen over voldoende faciliteiten en 
voldoende ondersteuning door medewerkers van Op-
drachtgever. Opdrachtgever verschaft Opdrachtnemer 
steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de 
Overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of infor-
matie en zal hiertoe alle medewerking verlenen.  

13.2 Opdrachtgever draagt het risico van de selectie, het ge-
bruik, de toepassing en het beheer in zijn organisatie van 
de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden 
en andere producten en materialen en van de door Op-
drachtnemer te verlenen diensten. Opdrachtgever zelf 
draagt zorg voor de juiste installatie, montage en inge-
bruikneming en voor de juiste instellingen van de appara-
tuur, programmatuur, websites, databestanden en andere 
producten en materialen. 

13.3 Indien voor de uitvoering van de opdracht of Overeenkomst 
noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkom-
stig de afspraken ter beschikking van Opdrachtnemer 
staan of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn 
verplichtingen voldoet, heeft Opdrachtnemer in ieder geval 
het recht tot opschorting van de uitvoering van de opdracht 
of Overeenkomst en heeft hij het recht om de daardoor 
ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in reke-
ning te brengen, één en ander onverminderd het recht van 
Opdrachtnemer tot uitoefening van enig ander wettelijk 
en/of overeengekomen recht. 

13.4 Ingeval medewerkers van Opdrachtnemer op een locatie 
van Opdrachtgever werkzaamheden verrichten, draagt Op-
drachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers 
in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte 
met computer-, data- en telecommunicatiefaciliteiten. De 
door Opdrachtgever ter beschikking gestelde werkruimte 
en faciliteiten zullen voldoen aan alle wettelijke en overi-
gens geldende eisen betreffende arbeidsomstandigheden.  

13.5 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken 
van derden, waaronder medewerkers van Opdrachtnemer, 
die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst 
schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten 
van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens orga-
nisatie. Opdrachtgever zal de binnen zijn organisatie gel-
dende huis- en beveiligingsregels vóór aanvang van de 
werkzaamheden aan de door Opdrachtnemer ingezette 
medewerkers kenbaar maken. 



 

-5- 

13.6 Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik wordt 
gemaakt van computer-, data- of telecommunicatiefacili-
teiten, waaronder internet, is Opdrachtgever verantwoorde-
lijk voor de juiste keuze van de daarvoor benodigde mid-
delen en voor de tijdige en volledige beschikbaarheid er-
van, behoudens voor die faciliteiten welke onder direct ge-
bruik en beheer van Opdrachtnemer staan. Opdrachtnemer 
is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens 
transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van 
deze faciliteiten, tenzij Opdrachtgever bewijst dat deze 
schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roe-
keloosheid van (medewerkers van) Opdrachtnemer. 

13.7 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de gebruikers van 
het softwarepakket voldoende zijn opgeleid voor normaal 
gebruik van het softwarepakket en derhalve voldoende be-
kend zijn met de werking ervan. 

 
14. Eigendomsvoorbehoud, zaaksvorming en opschorting 
14.1 Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom 

van Opdrachtnemer totdat alle bedragen die Opdrachtge-
ver aan Opdrachtnemer op grond van de tussen Partijen 
gesloten Overeenkomst verschuldigd is, volledig aan Op-
drachtnemer zijn voldaan. Een Opdrachtgever die als we-
derverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn 
aan het eigendomsvoorbehoud van Opdrachtnemer mogen 
verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in 
het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. In-
dien Opdrachtgever (mede) uit door Opdrachtnemer gele-
verde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt Opdrachtgever 
die zaak slechts voor Opdrachtnemer en houdt Opdracht-
gever de nieuw gevormde zaak voor Opdrachtnemer totdat 
Opdrachtgever alle op grond van de Overeenkomst ver-
schuldigde bedragen heeft voldaan; Opdrachtnemer blijft in 
dat geval tot het moment van volledige voldoening door 
Opdrachtgever eigenaar van de nieuw gevormde zaak. 

14.2 Rechten, waaronder mede begrepen gebruiksrechten, 
worden in voorkomend geval aan Opdrachtgever verleend 
of overgedragen onder de voorwaarde dat Opdrachtgever 
alle uit de tussen Partijen gesloten Overeenkomst ver-
schuldigde vergoedingen volledig heeft betaald. Indien 
Partijen voor de verlening van een gebruiksrecht een peri-
odieke betalingsverplichting van Opdrachtgever zijn over-
eengekomen, komt aan Opdrachtgever het gebruiksrecht 
toe zolang hij zijn periodieke betalingsverplichting nakomt. 

14.3 Totdat Opdrachtgever alle aan Opdrachtnemer verschul-
digde bedragen heeft voldaan  kan Opdrachtnemer de in 
het kader van de Overeenkomst ontvangen of gegene-
reerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, 
documenten, programmatuur, databestanden en (tus-
sen)resultaten van de dienstverlening onder zich houden, 
ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of over-
dracht. 

 
15. Reclames 
15.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden of verzonden 

facturen dienen door de Opdrachtgever binnen veertien 
dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen twee maanden 
na voltooiing van de betreffende werkzaamheden of ont-
vangst van de betreffende factuur schriftelijk te worden 
gemeld aan Opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient 
een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-
koming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is ade-
quaat te reageren.  

15.2 Indien een klacht gegrond is zal Opdrachtnemer de werk-
zaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen. In-
dien het alsnog verrichten van de overeengekomen werk-
zaamheden niet meer mogelijk of voor de Opdrachtgever 
aantoonbaar zinloos is geworden dient Opdrachtgever 
zulks schriftelijk aan Opdrachtnemer mede te delen.    

 
16. Ontbinding en opzegging van de Overeenkomst 
16.1 Partijen hebben het recht de opdracht of Overeenkomst 

geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbin-
den wanneer de wederpartij enige verplichting uit deze 
Overeenkomst niet nakomt welke van zo ernstige aard is, 
dat van de opzeggende partij voortzetting van de Overeen-
komst in redelijkheid niet kan worden gevergd en de verza-
kende partij, nadat deze bij aangetekende brief in gebreke 
is gesteld en een redelijke termijn is gesteld om alsnog na 

te komen, nalatig blijft deze verplichting na te komen res-
pectievelijk geëigende stappen te ondernemen om dit te 
corrigeren. Betalingsverplichtingen van Opdrachtgever en 
alle andere verplichtingen tot medewerking door de Op-
drachtgever of een door de Opdrachtgever in te schakelen 
derde gelden steeds als wezenlijke verplichtingen uit de 
Overeenkomst. 

16.2 Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding al 
prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ont-
vangen, kan Opdrachtgever de Overeenkomst slechts ge-
deeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte dat 
door Opdrachtnemer nog niet is uigevoerd. Bedragen die 
Opdrachtnemer voor de ontbinding heeft gefactureerd in 
verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de Over-
eenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd 
verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding 
direct opeisbaar. 

16.3 Opdrachtnemer kan de Overeenkomst in ieder geval met 
onmiddellijke ingang schriftelijk geheel of gedeeltelijk be-
eindigen, indien Opdrachtgever in staat van faillissement 
wordt verklaard, indien Opdrachtgever surséance van be-
taling aanvraagt of wordt verleend of indien Opdrachtgever 
anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen 
te voldoen. Opdrachtnemer is ter zake de ontbinding als 
bedoeld in de vorige volzin nimmer tot enige schadever-
goeding gehouden. 

16.4 Ontbinding van de Overeenkomst geschiedt per aangete-
kende brief met bericht van ontvangst aan de andere partij. 

16.5 Indien een Overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud 
niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aan-
gegaan, kan deze door elk van Partijen na goed overleg en 
onder opgave van redenen schriftelijk worden opgezegd. 
Indien tussen Partijen geen opzegtermijn is overeengeko-
men, dient bij de opzegging een redelijke termijn van ten 
minste twaalf maanden in acht te worden genomen. Op-
drachtnemer zal wegens opzegging nimmer tot enige 
schadevergoeding zijn gehouden. 

16.6 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd een Overeenkomst 
welke voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te 
zeggen. 

 
17. Aansprakelijkheid Opdrachtnemer 
17.1 Opdrachtnemer aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor 

zover dat uit dit artikel blijkt. 
17.2 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op 

schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade 
zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij 
Opdrachtnemer meldt. Iedere vordering tot schadevergoe-
ding tegen Opdrachtnemer vervalt door het enkele verloop 
van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering. 

17.3 In het geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming 
van de Overeenkomst is Opdrachtnemer slechts aanspra-
kelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoe-
ding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. 
Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor enige 
andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begre-
pen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, 
vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of 
schade wegens gederfde winst. Opdrachtnemer is voorts in 
geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade 
wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrij-
ding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde om-
standigheden, schade als gevolg van het verschaffen van 
gebrekkige medewerking, informatie of materialen door 
Opdrachtgever en schade wegens door Opdrachtnemer 
gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet 
uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke Overeenkomst 
vormt. Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk indien 
Opdrachtgever wijzigingen aanbrengt of door derden laat 
aanbrengen in de door Opdrachtnemer geleverde produc-
ten en/of diensten. Hieronder wordt tevens verstaan het 
gebruik voor doeleinden waartoe de producten en diensten 
niet zijn geleverd. 

17.4 De door Opdrachtnemer te betalen schadevergoeding 
wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van 
een Overeenkomst zal in geen geval meer bedragen dan 
het totaal van de op grond van die Overeenkomst gefactu-
reerde bedragen (exclusief BTW) en de nog niet gefactu-
reerde bedragen (exclusief BTW) voor reeds geleverde 
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producten of diensten, welke Opdrachtnemer op grond van 
die Overeenkomst reeds wel had kunnen factureren. Indien 
sprake is van een Overeenkomst met een looptijd van 
meer dan één jaar (duurovereenkomst), zal de schadever-
goeding wegens toerekenbare tekortkoming maximaal het 
per jaar voor de Overeenkomst verschuldigde bedrag (ex-
clusief BTW) zijn. In geen geval zal de totale aansprakelijk-
heid van Opdrachtnemer voor schade, uit welke hoofde 
dan ook, meer bedragen dan € 50.000,-- (zegge: vijftigdui-
zend euro). 

17.5 In geval van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer, zijn 
werknemers of ondergeschikten waarvoor Opdrachtnemer 
rechtens aansprakelijk is, is Opdrachtnemer slechts aan-
sprakelijk voor vergoeding van schade door dood of licha-
melijk letsel. In deze gevallen zal de schadevergoeding in 
geen geval meer bedragen dan het verzekerde bedrag per 
schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van 
samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. 

17.6 Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade wegens 
onrechtmatige daad anders dan bedoeld in lid 5 van dit ar-
tikel wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien en voor zover 
hierop geen beroep kan worden gedaan, zal de schade-
vergoeding per gebeurtenis -waarbij een reeks van samen-
hangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis- in 
geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief BTW) 
bedongen in de Overeenkomst tussen partijen in het kader 
waarvan zich de gebeurtenis heeft voorgedaan of, bij ge-
breke daarvan, de Overeenkomst die tussen partijen van 
kracht is op het moment van ontstaan van de schade, doch 
nooit meer dan het verzekerde bedrag. Indien sprake is 
van een Overeenkomst die telkens van rechtswege met 
een jaar wordt verlengd, zal de schadevergoeding wegens 
toerekenbare tekortkoming maximaal het per jaar voor de 
Overeenkomst verschuldigde bedrag (exclusief BTW) zijn. 

17.7 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle schade 
die Opdrachtnemer mocht lijden als gevolg van aanspraken 
van derden die verband houden met de door Opdrachtne-
mer geleverde producten of diensten, daaronder mede, 
doch niet uitsluitend, begrepen: 

 aanspraken van derden, werknemers van Opdrachtge-
ver daarin begrepen, die schade lijden als gevolg van 
onrechtmatig handelen van werknemers van Opdracht-
nemer die ter beschikking zijn gesteld van Opdrachtge-
ver en werken onder diens toezicht of op diens aanwij-
zingen; 

 aanspraken van derden, werknemers van Opdrachtne-
mer daarin begrepen, die in verband met de uitvoering 
van de Overeenkomst schade lijden als gevolg van 
handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige 
situaties in diens bedrijf; 

 aanspraken van derden die schade lijden als gevolg 
van een gebrek in door Opdrachtnemer geleverde 
producten of diensten die door Opdrachtgever werden 
gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging 
van of in samenhang met producten en/of diensten van 
Opdrachtgever of derden, tenzij Opdrachtgever bewijst 
dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging 
of doorlevering als hiervoor bedoeld. 

17.8 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade, welke 
Opdrachtgever had kunnen voorkomen door het maken van 
één of meer back-ups van bestanden, het softwarepakket 
en/of overige programmatuur. 

17.9 Tenzij nakoming door de Opdrachtnemer blijvend onmoge-
lijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer 
wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van 
een Overeenkomst slechts indien Opdrachtgever Op-
drachtnemer onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij 
een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming 
wordt gesteld, en Opdrachtnemer ook na die termijn toere-
kenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn ver-
plichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en 
gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming 
te bevatten, opdat Opdrachtnemer in de gelegenheid wordt 
gesteld adequaat te reageren. 

17.10 Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen 
en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze Al-
gemene Voorwaarden gelden mede ten gunste van alle 
(rechts)personen waarvan Opdrachtnemer zich bij de uit-
voering van de Overeenkomst bedient. 

 
18. Overmacht 
18.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige 

verplichting, daaronder begrepen enige tussen Partijen 
overeengekomen garantieverplichting, indien zij daartoe 
verhinderd worden als gevolg van een omstandigheid die 
niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een 
rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer gel-
dende opvattingen voor hun rekening komt (overmacht).  

18.2 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden 
mede verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers van Op-
drachtnemer, (ii) het niet naar behoren nakomen van ver-
plichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever 
aan Opdrachtnemer zijn voorgeschreven, (iii) gebrekkig-
heid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen 
van derden waarvan het gebruik door Opdrachtgever aan 
Opdrachtnemer is voorgeschreven, (iv) overheidsmaatre-
gelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, 
computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (vii) oor-
log, (viii) werkbezetting, (ix) staking, (x) algemene ver-
voersproblemen en (xi) de onbeschikbaarheid van één of 
meer personeelsleden, (iix) alle van buiten komende oor-
zaken, voorzien of onvoorzien, waarop Opdrachtnemer 
geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtne-
mer niet in staat is de verplichtingen na te komen.  

18.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht 
voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst op-
schorten. Indien deze periode langer duurt dan twee 
maanden is ieder van Partijen gerechtigd de Overeenkomst 
te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van 
schade aan de andere Partij.  

18.4 Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van 
overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de 
Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen 
en aan het nagekomen respectievelijk na te komen ge-
deelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer ge-
rechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te 
komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is 
gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzon-
derlijke Overeenkomst.   

 
19. Risico 
19.1 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die 

voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtge-
ver over op het moment waarop deze aan Opdrachtgever 
juridische en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de 
macht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever 
aan te wijzen derde worden gebracht.   

 
20. Privacy, gegevensverwerking en beveiliging 
20.1 Indien Opdrachtnemer dit van belang acht voor de uitvoe-

ring van de Overeenkomst, zal Opdrachtgever Opdracht-
nemer desgevraagd onverwijld schriftelijk informeren over 
de wijze waarop Opdrachtgever uitvoering geeft aan zijn 
verplichtingen op grond van wetgeving op het gebied van 
de bescherming van persoonsgegevens. 

20.2 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken 
van personen van wie persoonsgegevens zijn geregi-
streerd of worden verwerkt in het kader van een persoons-
registratie die door Opdrachtgever wordt gehouden of 
waarvoor Opdrachtgever op grond van de wet anderszins 
verantwoordelijk is, tenzij Opdrachtgever bewijst dat de 
feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitslui-
tend aan Opdrachtnemer toegerekend moeten worden. 

20.3 De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruik-
making van een door Opdrachtnemer verleende dienst 
worden verwerkt, ligt uitsluitend bij Opdrachtgever. Op-
drachtgever staat er jegens Opdrachtnemer voor in dat de 
inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens 
niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht 
van een derde. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer 
tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde 
dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering 
van de Overeenkomst 

20.4 Indien Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst 
gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebe-
veiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de specifi-
caties betreffende beveiliging zoals tussen Partijen schrif-
telijk overeengekomen. Opdrachtnemer staat er nimmer 
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voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandig-
heden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven 
beveiliging in de Overeenkomst ontbreekt, zal de beveili-
ging 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 redelijk is. 

20.5 Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst of anderszins 
gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of telecom-
municatiefaciliteiten is Opdrachtnemer gerechtigd Op-
drachtgever toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen. 
Opdrachtnemer is gerechtigd toegewezen toegangs- of 
identificatiecodes te wijzigen. Opdrachtgever behandelt de 
toegangs- en identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg 
en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsle-
den kenbaar. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor 
schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of mis-
bruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt ge-
maakt, tenzij het misbruik mogelijk is geweest als recht-
streeks gevolg van een handelen of nalaten van Opdracht-
nemer. 

 
21. Geheimhouding 
21.1 Opdrachtgever en Opdrachtnemer dragen er zorg voor dat 

alle van de andere Partij ontvangen gegevens waarvan 
men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van 
vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De Partij die ver-
trouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken 
voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens wor-
den in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze 
door één der Partijen als zodanig zijn aangeduid. 

 
22. Intellectuele eigendom en auteursrechten 
22.1 Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden be-

paalde behoudt Opdrachtnemer zich de rechten en be-
voegdheden voor die Opdrachtnemer toekomen op grond 
van de Auteurswet. 

22.2 Indien Opdrachtnemer bereid is zich te verbinden tot over-
dracht van een recht van intellectuele eigendom, kan een 
zodanige verbintenis slechts schriftelijk en uitdrukkelijk 
worden aangegaan. Indien Partijen schriftelijk overeenko-
men dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien 
van specifiek voor Opdrachtgever ontwikkelde program-
matuur, websites, databestanden, apparatuur of andere 
materialen, over zal gaan op Opdrachtgever, tast dit het 
recht of de mogelijkheid van Opdrachtnemer niet aan om 
de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, 
algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, do-
cumentatie, werken, programmeertalen, protocollen, stan-
daarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere 
doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor 
zich zelf hetzij voor derden. Evenmin tast de overdracht 
van een recht van intellectuele eigendom het recht van 
Opdrachtnemer aan om ten behoeve van zichzelf of een 
derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend 
zijn aan die welke ten behoeve van Opdrachtgever zijn of 
worden gedaan.  

22.3 Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van 
de Overeenkomst ontwikkelde of aan Opdrachtgever ter 
beschikking gestelde programmatuur, websites, databe-
standen, apparatuur of andere materialen zoals analyses, 
ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals 
voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij 
Opdrachtnemer, diens licentiegevers of diens toeleveran-
ciers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrech-
ten die bij deze algemene voorwaarden en de wet uitdruk-
kelijk zijn toegekend. Een aan Opdrachtgever toekomend 
recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar aan 
derden en niet sublicentieerbaar. 

22.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding 
betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende 
auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht 
van intellectuele eigendom uit de programmatuur, 
websites, databestanden, apparatuur of materialen te ver-
wijderen of te wijzigen. 

22.5 Ook indien de Overeenkomst niet uitdrukkelijk in een be-
voegdheid daartoe voorziet, is het Opdrachtnemer toege-
staan technische voorzieningen aan te brengen ter be-
scherming van de programmatuur, apparatuur, databe-
standen, websites en dergelijke in verband met een over-

eengekomen beperking in de inhoud of de duur van het 
recht tot gebruik van deze objecten. Het is Opdrachtgever 
nimmer toegestaan een dergelijke technische voorziening 
te (laten) verwijderen ofte (laten) omzeilen. 

22.6 Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen elke rechts-
vordering van een derde welke gebaseerd is op de bewe-
ring dat door Opdrachtnemer zelf ontwikkelde program-
matuur, websites, databestanden, apparatuur of andere 
materialen inbreuk maken op een recht van intellectuele 
eigendom van die derde, onder de voorwaarde dat Op-
drachtgever Opdrachtnemer onverwijld schriftelijk infor-
meert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvorde-
ring en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen 
van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Opdracht-
nemer. Opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, 
informatie en medewerking aan Opdrachtnemer verlenen 
om zich, indien nodig in naam van Opdrachtgever, tegen 
deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot 
vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt 
(i) met door Opdrachtgever ter gebruik, bewerking, verwer-
king of incorporatie aan Opdrachtnemer ter beschikking 
gestelde materialen, danwel (ii) met wijzigingen die Op-
drachtgever zonder schriftelijke toestemming van Op-
drachtnemer in de programmatuur, website, databestan-
den, apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of 
door een derde heeft laten aanbrengen. Indien in rechte 
onherroepelijk vaststaat dat de door Opdrachtnemer zelf 
ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, ap-
paratuur of andere materialen inbreuk maken op enig aan 
een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom of 
indien naar het oordeel van Opdrachtnemer een gerede 
kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal 
Opdrachtnemer, indien mogelijk, zorg dragen dat Op-
drachtgever het geleverde, of functioneel gelijkwaardige 
andere programmatuur, websites, databestanden, appara-
tuur of materialen kan blijven gebruiken. Iedere andere of 
verdergaande vrijwaringsverplichting van Opdrachtnemer is 
uitgesloten. 

22.7 Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden 
zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Opdrachtne-
mer van apparatuur, programmatuur, voor websites be-
stemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domein-
namen, logo's, hyperlinks etc.), databestanden of andere 
materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van 
gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een 
website). Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen 
elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de be-
wering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, bewerken, 
installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van 
die derde. 

 
23. Geen overname Personeel 
23.1 Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de Overeen-

komst evenals één jaar na beëindiging daarvan op generlei 
wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake met 
Opdrachtnemer heeft plaatsgehad, medewerkers van Op-
drachtnemer die betrokken zijn of zijn geweest bij de uit-
voering van de Overeenkomst, in dienst nemen dan wel 
anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.  

 
24. Overdracht van rechten en verplichtingen 
24.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en/of 

verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde te ver-
kopen en/of over te dragen. 

24.2 Opdrachtnemer is gerechtigd alle rechten en verplichtingen 
voortvloeiende uit de opdracht of Overeenkomst waarop 
deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, aan der-
den over te dragen.  

 
25. Toepasselijk recht en geschillen 
25.1 De Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en 

Opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht. 
Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uit-
gesloten. 

25.2 Partijen zullen trachten eventuele geschillen in onderling 
overleg op te lossen. Indien Partijen in onderling overleg 
niet tot oplossing van het geschil kunnen komen, is de be-
voegde rechter te Middelburg bij uitsluiting bevoegd van 
het geschil kennis te nemen.  


