
Algemene voorwaarden WebMediaService BV

Algemeen

1. WebMediaService BV is een besloten vennootschap welke bij de Kamer van 
 Koophandel Oost Nederland is ingeschreven onder nummer 54558492.
2. De algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van alle personen 
 die bij, voor of namens WebMediaService BV werkzaam zijn of waren. 
3. De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op aanvullende of 
 gewijzigde opdrachten en op vervolgopdrachten.

Opdracht

4. Aanvaarding van opdrachten vindt slechts plaats met uitsluting van artikel 
 7:404 BW. Tussen WebMediaService BV en Contractant kan overleg 
 plaatsvinden over welke persoon of personen de opdracht zal uitvoeren.  
 Indien na overleg een bepaalde persoon wordt aangewezen, dan zal dit 
 schriftelijk worden vastgelegd. 
5. De Contractant kan de overeenkomst alleen opzeggen op grond van 
 gewichtige redenen of indien de overeenkomst voor onbepaalde duur geldt. In  
 geval van opzegging door contractant op grond van gewichtige redenen die  
 aan hem zijn toe te kennen, is de Contractant het loon gelijk aan het 
 vastgestelde honorarium voor de gehele opdracht verschuldigd. 
6. Indien de Contractant diensten afneemt waarvoor een abonnement is 
 overeengekomen dan kan dat abonnement met inachtneming van de looptijd 
 van het abonnement alleen schriftelijk of per e-mail worden opgezegd tegen  
 het einde van de maand en geldt een opzegtermijn van een maand. Indien  
 de looptijd is verstreken en niet tijdig is opgezegd dan wordt het abonnement  
 stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd. 

Derden

7. Bij het inschakelen van hulppersonen en andere derden – waaronder in ieder  
 geval de derde die voor de hosting van de website zorg draagt en de derde  
 die voor drukwerk zorg draagt – zal WebMediaService BV de nodige 
 zorgvuldigheid in acht nemen en zoveel al redelijkerwijs mogelijk en 
 gebruikelijk is, met de Contractant overleggen. Iedere aansprakelijkheid van 
 WebMediaService BV voor tekortkomingen van deze derde is  uitgesloten. 

Aansprakelijkheid

8. De aansprakelijkheid van WebMediaService is in totaliteit beperkt tot het  
 bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door WebMediaService BV  
 afgesloten (beroeps)-aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd 
 (maximaal 2.500.000,-), te vermeerderen met het eigen risico dat volgens  
 de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. Informatie over de  
 verzekering kan door de Contractant bij WebMediaService BV worden 
 opgevraagd. 
9. Indien om welke reden dan ook de genoemde verzekering niet tot 
 uitkering over kan c.q. zal gaan is iedere aansprakelijkheid voor 
 WebMediaService BV beperkt tot het gedeclareerde honorarium voor de 
 opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, met een maximum van  
 €10.000,-
10. Indien om welke reden dan ook de genoemde verzekering niet tot uitkering  
 over kan c.q. zal gaan is de aansprakelijkheid voor (1) schade die voortkomt  
 uit onjuiste of onvolledige informatie van Contractant, (2) gederfde winst, 
 (3) gevolgschade en (4) letselschade uitgesloten. 

Tarief, onkosten, betaling

11. Het door WebMediaService gehanteerde tarief zal jaarlijks worden gewijzigd  
 en een inflatiecorrectie ondergaan. 
12. Het tarief van WebMediaService BV is exclusief onkosten zoals reiskosten en  
 declaraties van eventueel ingeschakelde derden en exclusief heffingen zoals  
 BTW. Onkosten worden vergoed door de Contractant. 
13. WebMediaService BV is gerechtigd om bij overschrijding van het vooraf 
 ingekochte dataverkeer het verschil tussen het werkelijk veroorzaakte  
 dataverkeer en het vooraf ingekochte dataverkeer in rekening te brengen aan  
 de Contractant. Bij overschrijding van het vooraf ingekochte dataverkeer  
 worden er extra kosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen 4,50  
 euro per gigabyte. Exclusief  BTW en 2,50 euro administratiekosten. 
14. De betalingstermijn bedraagt maximaal 14 dagen nadat de factuur is 
 verzonden. Indien na een maand nog geen betaling is ontvangen, dan verkeert  
 Contractant vanaf dat moment in verzuim en is hij wettelijk rente 
 verschuldigd. Indien WebMediaService incassomaatregelen moet nemen, dan  
 is de Contractant ook de incassokosten die daar uit voorvloeien verschuldigd. 

15. Bij niet betaling van de werkzaamheden (alsmede de gevraagde voorschotten)  
 door de Contractant binnen de betalingstermijn is WebMediaService BV  
 gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat volledige en integrale  
 betaling heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid  
 voor WebMediaService BV voor schade die daardoor mocht ontstaan. 

Beveiliging, verbeteringen, gebruik

16. WebMediaService spant zich in om voor zover nodig medewerking te  
 verlenen aan netwerkbeveiliging, beveiliging van gebruikerstoegangen en 
 beveiliging van vertrouwelijke informatie in het algemeen. Contractant draagt  
 echter de verantwoordelijkheid voor het tegengaan van misbruik van de hem  
 verstrekte (persoonlijke) combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord. 
17. WebMediaService BV is gerechtigd verbeteringen in of aan het door haar  
 ontwikkelde systeem aan te brengen zonder voorafgaande bekendmaking aan  
 de Contractant. 
18. WebMediaService BV mag verbeteringen aanbrengen in de login-procedure   
 en de gebruikerstoegang en gebruikersnaam. 
19. De kosten tengevolge van dergelijke verbeteringen kunnen door 
 WebMediaService BV bij de Contractant in rekening worden gebracht. 
 WebMediaService BV zal in voorkomend geval de Contractant informeren  
 over de verbeteringen en over de kosten. 
20. Het is de Contractant niet toegestaan het systeem te gebruiken voor 
 onrechtmatige, immorele, en strafbare gedragingen. Met name, maar niet  
 uitsluitend, wordt daarbij gedoeld op: 1. De (onrechtmatige) verspreiding  
 van auteursrechtelijke beschermd materiaal; 2. de onrechtmatige of strafbare  
 verspreiding van niet openbare gegevens; 3 de verspreiding van strafbare  
 teksten en beeldmateriaal en geluidsmateriaal; 4. Computervredebreuk (ook  
 wel bekend als “hacken”) via het internet of het systeem anderszins; 5.  
 vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatise 
 erde werken en/of software van anderen; 6. de verspreiding van pornografisch  
 of racistisch materiaal. 

Intellectueel eigendom 

21. Al hetgeen door WebMediaService BV voor de contractant is ontwikkeld  
 en waarop een auteursrecht is gevestigd of gevestigd kan worden, zijn en  
 blijven eigendom van WebMediaService BV.
22. Alle door WebMediaService BV aan de Contractant verstrekte documenten  
 en middelen, werkwijzen en andere instrumenten zijn te gebruiken door de  
 Contractant in haar eigen organisatie. Deze zaken mogen echter niet zonder  
 schriftelijke toestemming vooraf aan WebMediaService BV door de 
 Contractant worden gewijzigd of extern worden verspreid. 
23. WebMediaService BV behoudt zich uitdrukkelijk de rechten en bevoegdheden  
 voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele  
 eigendomswet- en regelgeving. 

Geheimhouding.

24. WebMediaService BV en de Contractant betrachten geheimhouding ten  
 aanzien van informatie over de overeenkomst en over de opdracht. 

Rechtskeuze en forumkeuze

25. Op de rechtsverhouding tussen WebMediaService BV en Contractant is  
 Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit  
 de rechtsverhouding, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de Rechtbank  
 Zwolle-Lelystad. 

Deponering

26. Deze algemene voorwaarden zijn op 2 januari 2012 gedeponeerd bij de kvk  
 onder nummer 54558492.
27. Teven zijn deze voorwaarden beschikbaar op 
 http://www.webmediaservice.nl/algemene-voorwaarden
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