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Algemene Voorwaarden  
 
Artikel 1: Definities 
1. ‘Opdrachtgever’: De organisatie of persoon die 
opdracht verstrekt voor de uit te voeren 
werkzaamheden. 
2. ‘Opdrachtnemer’: XpertMarketing, als ingeschreven 
bij de Kamer van Koophandel onder 08199197. 
3. ‘Opdracht’: Het verzoek van de opdrachtgever aan 
de opdrachtnemer om tegen betaling werkzaamheden 
te verrichten. 
 
Artikel 2: Toepasselijkheid 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op 
alle aanbiedingen, offertes, afspraken, 
overeenkomsten, leveringen en andere activiteiten die 
door of in naam van de opdrachtnemer worden 
uitgevoerd. 
2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing voor 
zaken waarvoor de opdrachtnemer derden inschakelt. 
3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden 
van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand 
gewezen. 
4. Indien een bepaling van de overeenkomst of 
algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet 
de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. De 
opdrachtnemer heeft het recht niet onredelijke 
voorwaarden in de plaats te stellen welke de 
bedoeling van de nietige bepaling zo dicht mogelijk 
benaderen. 
 
Artikel 3: Aanbieding en acceptatie 
1. Alle aanbiedingen van de opdrachtnemer zijn 
vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 
2. Aanbiedingen zijn 14 dagen geldig, tenzij anders 
aangegeven. In aanbiedingen vermelde prijzen zijn 
exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.  
3. Prijzen worden waar nodig periodiek aan loon- en 
prijsontwikkelingen aangepast. 
4. Specificaties in termen van aantallen, 
mogelijkheden en prijzen zijn zorgvuldig voorbereid. 
Eventuele afwijkingen kunnen echter niet worden 
uitgesloten, op genoemde specificaties worden dan 
ook geen garanties gegeven. 
5. Na ondertekening van de overeenkomst door de 
opdrachtgever en bevestiging van opdrachtnemer is 
de overeenkomst tot stand gekomen. 
6. Geen van de partijen is gerechtigd de rechten en/of 
plichten uit deze overeenkomst over te dragen zonder 
schriftelijke toestemming van de wederpartij. 
Wijzigingen of aanvullingen op deze overeenkomst zijn 
alleen van toepassing indien schriftelijk en 
ondertekend overeengekomen. 
 
Artikel 4: Meerwerk 
1. Opdrachtnemer heeft het recht de prijs voor 
verleende diensten aan te passen bij wijzigingen in 
goedgekeurde functionele ontwerpen, 
projectvoorstellen of offertes op verzoek van de 
opdrachtgever.  
2. Opdrachtnemer heeft het recht extra aanvullingen, 
testen, besprekingen en/of uitvoeringen welke op 
verzoek van de opdrachtgever plaatsvinden in 
rekening te brengen. 
  
Artikel 5: Uitvoering 
1. De opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste 
inzicht en vermogen uitvoeren en zal zich inspannen 
om de werkzaamheden naar behoren te verrichten. 

Echter kan niet gegarandeerd worden dat het door de 
opdrachtgever gewenste resultaat wordt bereikt. 
2. De opdrachtnemer heeft het recht bepaalde 
werkzaamheden door derden te laten verrichten. 
3. De opdrachtgever staat er voor in dat de inhoud van 
het openbaar te maken of te vermenigvuldigen werk 
op geen enkele wijze strafbaar of niet legitiem is. 
4. Eventuele oplevertermijnen voor te voltooien 
werkzaamheden zijn slechts indicatief, tenzij expliciet 
anders is overeengekomen. 
5. Oplevering van werkzaamheden wordt middels een 
door de opdrachtnemer te kiezen wijze kenbaar 
gemaakt. 
6. Wijzigingen in de opdracht kunnen effect hebben op 
de door de opdrachtnemer te berekenen prijs naar de 
opdrachtgever. Zodra bekend zal de opdrachtgever op 
de hoogte worden gesteld van deze prijswijzigingen 
wanneer de afwijking meer dan 25% van het 
geoffreerde bedraagt. 
7. De opdrachtgever verleent de opdrachtnemer 
exclusiviteit om de toegewezen opdracht te vervullen, 
met inachtneming van het gestelde tijdspad wanneer 
dit binnen de overeenkomst is vastgelegd. 
 
Artikel 6: Geheimhouding 
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van 
vertrouwelijke informatie, concepten, formats of 
ideeën in het kader van de overeenkomst. 
2. De opdrachtnemer behoud zich het recht voor de 
naam van de opdrachtgever als referentie te 
gebruiken en openbaar te maken. 
3. Alle (persoons-)gegevens verstrekt aan de 
opdrachtnemer zullen vertrouwelijk worden 
behandeld en niet aan derden ter beschikking worden 
gesteld. 
4. Het is de opdrachtnemer toegestaan 
persoonsgegevens van de opdrachtgever vast te 
leggen ten behoeve van haar onder andere, maar niet 
beperkt tot, administratieve taken. 
 
Artikel 7: Intellectuele eigendomsrechten 
1. De auteursrechten en andere intellectuele 
eigendomsrechten op alle met betrekking tot de door 
de opdrachtnemer verleende diensten rusten bij de 
opdrachtnemer. De opdrachtgever erkent deze 
rechten en zal zich van iedere vorm van inbreuk op 
deze rechten onthouden. 
2. Alle door de opdrachtnemer verstrekte informatie 
zoals, maar niet beperkt tot, rapporten, concepten, 
adviezen, ontwerpen, documenten en applicaties, zijn 
uisluitend bestemd voor gebruik door de 
opdrachtgever. Het is de opdrachtgever niet 
toegestaan dergelijke zaken op welke wijze dan ook te 
bewerken, integreren, verkopen, beschikbaar te 
stellen, openbaar te maken of op welke wijze dan ook 
te vermenigvuldigen. 
3. Alle door de opdrachtnemer geleverde stukken ter 
vervulling van de opdracht blijven eigendom van de 
opdrachtnemer.  
 
Artikel 8: Contractduur en opzegging 
1. Een overeenkomst wordt aangegaan voor 
onbepaalde tijd, tenzij expliciet anders staat 
aangegeven op de overeenkomst. Overeenkomsten 
voor bepaalde tijd zijn niet tussentijds opzegbaar. 
2. Opdrachtnemer kan de overeenkomst zonder 
rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling 
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beëindigen indien de opdrachtgever surseance van 
betaling wordt verleend, het faillissement van de 
opdrachtgever wordt aangevraagd of indien de 
onderneming wordt beëindigd.  
3. Indien de opdrachtgever een tot stand gekomen 
overeenkomst wenst te annuleren, om welke reden 
dan ook, zal – indien de opdrachtnemer met de 
ontbinding instemt – 75% van de orderprijs in 
rekening worden gebracht, onverminderd het recht op 
schadevergoeding en gederfde winst. 
4. Voor contracten met betrekking tot hosting, 
domeinnamen, abonnementen en andere zaken welke 
per jaar afgesloten worden, geldt een opzegtermijn 
van 3 maanden. 
5. Voor overige overeenkomsten geldt een 
opzegtermijn van 1 maand. 
 
Artikel 9: Betaling  
1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na 
factuurdatum, op de door de opdrachtnemer 
aangegeven wijze, in de valuta waarin is gefactureerd, 
zonder enige korting of inhouding.  
2. Hostingdiensten en domeinregistraties worden per 
jaar vooraf gefactureerd. 
3. Onderhoudscontracten worden maandelijks 
gefactureerd. 
4. Indien niet binnen 8 dagen na factuurdatum 
schriftelijk bezwaar wordt aangetekend tegen de 
factuur, zal het gespecificeerde bedrag zijn 
goedgekeurd door de opdrachtgever. 
5. Bij het in gebreke blijven van de opdrachtgever is de 
opdrachtnemer gerechtigd buitengerechtelijke kosten 
in rekening te brengen, zijnde 15% van het 
factuurbedrag met een minimum van €250,00, 
onverminderd het recht om de volledige 
incassokosten te vorderen. 
6. De opdrachtnemer heeft het recht geleverde 
producten/diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen, 
totdat de opdrachtgever haar verplichtingen heeft 
nagekomen, onverminderd verplichting van betaling. 
 
Artikel 10: Aansprakelijkheid 
1. Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de 
opdrachtnemer, is de opdrachtnemer niet 
aansprakelijk voor enige schade die de opdrachtgever 
of enige derde mocht lijden tengevolge van 
tekortkomingen van de opdrachtnemer, 
ondergeschikten of ingeschakelde derde partijen. 
2. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor 
schade geleden door de opdrachtgever, ontstaan 
door: 
A fouten in door de opdrachtgever verstrekte 
adviezen, materialen en/of bestanden 
B het niet meer en/of tijdig beschikbaar zijn van 
gegevens 
C door de opdrachtgever verstrekte foto’s, teksten, 
afbeeldingen of andere gegevens c.q. onrechtmatig 
gebruik hiervan door de opdrachtgever. 
D inhoud van advertenties of publicaties van 
opdrachtgevers, auteurs of derden welke afbreuk 
mocht doen aan het beoogde doel van de 
opdrachtgever. 

E storingen in (elektronische) dienstverlening van de 
opdrachtnemer of opdrachtgever of haar 
toeleveranciers. 
F schending door de opdrachtgever van haar in de 
overeenkomst of deze algemene voorwaarden 
genoemde verplichtingen, garanties of verklaringen. 
G het niet halen van nummer 1 posities in 
zoekmachines, daar dit nooit gegarandeerd kan en 
mag worden. 
3. Indien – met inachtneming van voorgaande leden – 
de opdrachtnemer aansprakelijk is voor schade welke 
de opdrachtgever heeft geleden, is deze 
aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot 
maximaal de factuurwaarde van dat specifieke deel 
van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid 
betrekking heeft.  
4. Iedere klacht met betrekking tot de uitvoering of het 
nalaten van uitvoering van enige opdracht dient door 
de opdrachtgever binnen 14 dagen na het ontstaan 
ervan gespecificeerd en schriftelijk te worden 
ingediend. Niet binnen deze termijn ingediende 
klachten komen niet voor behandeling of vergoeding 
in aanmerking.  
5. Door de opdrachtnemer verstrekte adviezen 
worden naar eer en geweten verstrekt. De 
opdrachtnemer aanvaardt echter geen enkele 
aansprakelijkheid voor gegeven adviezen. 
6. De opdrachtnemer behoud zich het recht voor om 
kwetsende, discriminerende of aanstootgevende 
content van het internet te verwijderen en indien 
nodig aangifte te doen bij betrekkinghebbende 
overheidsinstanties. De opdrachtnemer kan voor door 
de opdrachtgever verstrekte of gepubliceerde content 
geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. 
 
Artikel 11: Overmacht 
1. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk in geval van 
overmacht. Onder overmacht wordt hetgeen verstaan 
als in deze algemene voorwaarden en betrekking 
hebbende jurisprudentie staat vermeld. Hieronder 
vallen ook alle van buiten komende oorzaken, 
voorzien of niet voorzien, waarop de opdrachtnemer 
geen invloed kan uitoefenen.  
2. In geval van overmacht is de opdrachtnemer 
gerechtigd de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) 
als ontbonden te beschouwen of te ontbinden, zonder 
enig recht op schade vergoeding jegens de 
opdrachtgever te zijn gehouden. 
3. Indien de opdrachtnemer bij het intreden van 
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. 
 
Artikel 12: Bevoegde rechter 
1. Op alle overeenkomsten welke door de 
opdrachtnemer worden gesloten is het Nederlands 
recht van toepassing. 
2. Alle geschillen voortvloeiend uit of verband 
houdend met de overeenkomsten en verbintenissen 
zoals in het vorige lid omschreven, zullen aanhangig 
gemaakt worden bij de Rechtbank te Gouda. 

 


