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Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen
voorwaarden van de klant. Er kan alleen aangetekend schriftelijk van worden afgeweken.
Algemene Voorwaarden
1. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zijn of
vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden
volledig van toepassing.
2. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Edwin Visser
het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Edwin Visser 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 Edwin Visser worden
verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan
Edwin Visser zijn verstrekt, heeft Edwin Visser 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.
5. Bij acceptatie en ondertekening van de offerte gaat men integraal akkoord met het betalen van
een voorschot van maximaal 50%. De werkzaamheden beginnen vanaf het moment dat het
voorschot ontvangen is. Voorschotten worden niet terugbetaald.
6. De overeenkomst tussen Edwin Visser en opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd,
tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en
aangetekend schriftelijk anders overeenkomen.
7. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden
een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de
uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Edwin Visser derhalve aangetekend schriftelijk
ingebreke te stellen.
8. Betaling dient contant te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, en voor implementatie
van de ontwikkelde website op uw eigen domeinnaam. Bezwaren tegen de hoogte van de
declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
9. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder
ingebrekestelling interest gevorderd. Deze nalatigheidinterest wordt berekend op basis van de
referentie-interestvoet van de Europese Centrale Bank.
10. Bovendien wordt, zonder ingebrekestelling, het openstaande factuurbedrag vermeerderd met
10 %, met een minimum van 25 EUR ten titel van schadebeding voor buitengerechtelijke
invorderingskosten en contractuele schade, onverminderd andere relevante invorderingskosten.
11. Alle door Edwin Visser geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen,
schetsen, scripts, cms, software, (digitale) bestanden, enz., blijven eigendom van Edwin Visser

zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt
de risico’s vanaf de levering. Deze moet de goederen in hun staat bewaren. Bij gebrek aan
betaling van de factuur op de 14e dag na de aangetekende zending van een aanmaning, kan de
overeenkomst door Edwin Visser van rechtswege en via een eenvoudige aangetekend
verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van
schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.
12. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.
13. Bij een onderhoudscontract zijn volgende bepalingen van toepassing: Updates zijn
aanpassingen aan de inhoud van de website. Een klein onderhoud is een kleine aanpassing
aan de structuur van de website. Grote aanpassingen vallen niet onder het onderhoudscontract.
Edwin Visser bepaalt wanneer een aanpassing wel of niet onder het onderhoudscontract valt en
zal dit ten alle tijden naar goed inschattingsvermogen doen.
14. Een overeenkomst voor hosting van de ontwikkelde website, zal extern plaats vinden bij een
hostingbedrijf. Opzegging van de (verlengde) overeenkomst door opdrachtgever dient minimaal
drie maanden voor het einde van de contractsperiode te geschieden, aan het hostingbedrijf.
15. Edwin Visser is niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid ten gevolge van storingen in
het Internet, het hostingbedrijf of bij andere providers, uitval van elektriciteit e.d.
16. Edwin Visser is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Edwin Visser is
uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij
deze onjuistheid of onvolledigheid voor Edwin Visser kenbaar behoorde te zijn.
17. Het is opdrachtgever niet toegestaan de website, geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor:
a. handelingen en of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de
Netiquette of de richtlijnen van de Reclame Code commissie;
b. het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden E-mail met dezelfde inhoud en/of het
ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet posten van een bericht met
dezelfde inhoud (spamming);
c. het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of anderszins handelen in strijd
met intellectuele eigendomsrechten van derden;
d. het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal,
waaronder kinderpornografie en discriminerende uitingen;
e. seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
f. het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het Internet of
Intranet, waarbij enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een
technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het
aannemen van een valse hoedanigheid (hacken.g. het afsplitsen van (computerprocessoren die
na het verbreken van de (on line verbinding met Edwin Visser) blijven lopen binnen Edwin
Visser of het internet;
h. het verspreiden van computervirussen.
18. Het is opdrachtgever niet toegestaan de ontwikkelde website te gebruiken voor erotisch,
pornografisch of racistisch materiaal, illegale software, MP3 en hiermee vergelijkbaar materiaal.
19. Klachten betreffende de geleverde goederen of de verstrekte diensten kunnen niet aanvaard
worden wanneer zij niet aangetekend schriftelijk bij ons toekomen binnen de zeven dagen na
levering. Verborgen gebreken dienen binnen korte termijn na de ontdekking ervan gemeld te
worden.
20. Indien een klacht gegrond is, zal Edwin Visser de werkzaamheden alsnog verrichten zoals
overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden.
Dit laatste dient door de opdrachtgever aangetekend schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
21. Edwin Visser is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

22. De rechtbank van Leuven is bij uitsluiting bevoegd bij geschillen.
23. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.

