Algemene Voorwaarden The Web Fanatics versie augustus 2019

Deze Algemene Voorwaarden gaan over de dienstverlening van The Web Fanatics.
Lees deze aandachtig door.
Overeenkomst met The Web Fanatics
of een door The Web Fanatics
1. The Web Fanatics: The Web
gestuurde Offerte dan wel het
Fanatics ingeschreven bij de Kamer
elektronisch indienen van een
van Koophandel onder nummer
opdracht per e-mail verklaart
72848944 en de leverancier van de
Opdrachtgever dat hij kennis heeft
Dienst.
genomen van de Algemene
Voorwaarden van The Web Fanatics
2. Opdrachtgever: de natuurlijke
persoon of rechtspersoon met wie The en dat hij met deze voorwaarden
Web Fanatics de Overeenkomst heeft akkoord gaat.
gesloten dan wel de gebruiker van de
4. De toepasselijkheid van eventuele
Dienst.
inkoop- of andere voorwaarden van
Opdrachtgever worden uitdrukkelijk
3. Overeenkomst: de Overeenkomst
van de hand gewezen.
tussen Opdrachtgever en The Web

Artikel 1. Definities

Fanatics.

5. Indien enige bepalingen in deze
Algemene Voorwaarden op enig
4. Algemene Voorwaarden:
onderhavige Algemene Voorwaarden. moment geheel of gedeeltelijk nietig
zijn of vernietigd mochten worden,
5. Dienst: de specifieke Dienst die
zullen de overige bepalingen van deze
Opdrachtgever met The Web Fanatics
Algemene Voorwaarden volledig van
overeenkomt, zoals vermeld in de
kracht blijven en zullen The Web
Overeenkomst.
Fanatics en Opdrachtgever in overleg
treden teneinde nieuwe bepalingen
Artikel 2. Toepasselijkheid,
ter vervanging van de nietige c.q.
totstandkoming en uitvoering
vernietigde bepalingen overeen te
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn
komen, waarbij zoveel mogelijk het
van toepassing op alle aanbiedingen, doel en de strekking van de nietige
Offertes en alle door The Web Fanatics c.q. vernietigde bepaling in acht
gesloten Overeenkomsten, verrichte worden genomen.
diensten en verrichte handelingen,
tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is 6. Indien onduidelijkheid bestaat
omtrent de uitleg van één (1) of
overeengekomen.
meerdere bepalingen van deze
2. Het opleveringsdocument als
Algemene Voorwaarden, dan dient de
bedoeld in artikel 11.5 van deze
uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’
Algemene Voorwaarden maakt
van deze bepalingen.
onderdeel uit van de tussen partijen
7. Indien zich tussen partijen een
geldende Overeenkomst.
situatie voordoet die niet in deze
3. Door ondertekening en/of
Algemene Voorwaarden geregeld is,
bevestiging per e-mail van een

dan dient deze situatie te worden
beoordeeld naar de geest van deze
Algemene Voorwaarden.
8. Indien The Web Fanatics niet steeds
strikte naleving van deze voorwaarden
verlangt, betekent dit niet dat de
bepalingen daarvan niet van
toepassing zijn, of dat The Web
Fanatics in enigerlei mate het recht
zou verliezen om in andere gevallen de
stipte naleving van de bepalingen van
deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Aanbiedingen en
Offertes
1. Alle Offertes van The Web Fanatics
zijn geldig gedurende 28
(achtentwintig) dagen, tenzij in de
Offerte een termijn voor aanvaarding
is gesteld. Indien geen
aanvaardingstermijn is gesteld, kan
aan de Offerte op generlei wijze enig
recht worden ontleend indien het
product/dienst waarop de Offerte
betrekking heeft in de tussentijd niet
meer beschikbaar is.
2. The Web Fanatics kan niet aan zijn
Offertes of aanbiedingen worden
gehouden indien de Opdrachtgever
redelijkerwijs kan begrijpen dat de
Offertes of aanbiedingen, dan wel een
onderdeel daarvan, een kennelijke
vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een Offerte of aanbieding
vermelde prijzen zijn exclusief btw en
andere heffingen van overheidswege,
eventuele in het kader van de
Overeenkomst te maken kosten,
daaronder begrepen reis- en verblijf-,

Zonder andersluidend schriftelijk tegenbericht uwerzijds, binnen 3 (drie) werkdagen na ontvangst van deze Algemene Voorwaarden, wordt u geacht
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verzend- en administratiekosten, tenzij van de Offerte inzake de omvang van
anders aangegeven.
de Overeenkomst. Na het
gereedkomen van de opdracht wordt
4. Wijzigingen in de oorspronkelijk
het restant bedrag gefactureerd.
gesloten Overeenkomst tussen
Oplevering vindt altijd plaats na
Opdrachtgever en The Web Fanatics
volledige betaling van alle
zijn pas geldig vanaf het moment dat
openstaande facturen.
deze wijzigingen middels een
aanvullende of gewijzigde
4. Het niet voldoen van een deel van
Overeenkomst schriftelijk zijn
het overeengekomen bedrag,
aanvaard door beide partijen.
verplicht The Web Fanatics niet tot
het opleveren van een
5. Een samengestelde prijsopgave
overeenkomstig gedeelte van de
verplicht The Web Fanatics niet tot het
opdracht. Reeds voldane termijnen zal
verrichten van een gedeelte van de
in voorkomende gevallen geen
opdracht tegen een overeenkomstig
aanspraak meer op gedaan kunnen
deel van de opgegeven prijs.
worden door Opdrachtgever daar dit
6.Aanbiedingen of Offertes gelden niet beschouwd zal worden als vergoeding
automatisch voor toekomstige orders. voor de reeds gemaakte kosten en
geïnvesteerde tijd van The Web
Artikel 4. Prijzen, facturatie en
Fanatics.

betalingen

5. Betaling van het factuurbedrag
dient steeds te geschieden binnen 7
(zeven) dagen na factuurdatum, op
een door The Web Fanatics aan te
geven wijze in de valuta waarin is
gefactureerd, tenzij anders door The
Web Fanatics bepaald. Bezwaren
tegen de hoogte van de facturen
dienen binnen 7 (zeven) dagen
schriftelijk aan The Web Fanatics
2. Tariefswijziging kan plaats vinden bij kenbaar te worden gemaakt en
schorten de betalingsverplichting niet
wijziging van de inhoud van de
op.
opdracht, bij verlenging van de
1. In geval van een Overeenkomst
waarin sprake is van de door
Opdrachtgever te betalen periodiek
vervallende bedragen, geldt dat The
Web Fanatics gerechtigd is door
middel van een schriftelijke
kennisgeving op een termijn van
tenminste één (1) maand de geldende
prijzen en tarieven aan te passen.

7. Facturering voor verlenging van
webhosting en domeinnamen gebeurt
1 (één) maand voor de vervaldatum
van de domeinnaam. In geval van niet
betalen zal de domeinnaam niet
worden verlengd en zal deze komen te
vervallen, waarna deze gedurende 40
(veertig) dagen (in geval van .nl) in
quarantaine geplaatst zal worden bij
Stichting Internet Domeinregistratie
Nederland (SIDN). Aan het uit
quarantaine halen van domeinnamen
zijn hoge aanvullende kosten
verbonden die door The Web Fanatics
altijd doorberekend zullen worden aan
de Opdrachtgever. Na de
quarantaineperiode komt de
domeinnaam weer vrij op de markt en
zal deze door iedereen geregistreerd
kunnen worden. Bij andere Tld's
(.be, .com, etc.) zijn vergelijkbare
procedures en aanvullende kosten van
toepassing.
8. Alle kosten, vallende op de betaling,
waaronder wissel- en bankkosten, zijn
voor rekening van Opdrachtgever.

9. Indien Opdrachtgever de
verschuldigde bedragen niet binnen
de overeengekomen termijn betaalt,
worden aanmaningskosten in rekening
gebracht. Deze aanmaningskosten
bedragen € 50,00 exclusief btw. Indien
Opdrachtgever na ingebrekestelling
nalatig blijft de vordering te voldoen,
opdracht of bij wijzigingen in voor The
6. Facturering van onderhoudskosten,
kan de vordering uit handen worden
Web Fanatics van toepassing zijnde
webhosting, domeinnaamregistratie,
gegeven aan een juridische
wet- en regelgeving.
SSL-certificaten, CMS, etc. en/of
dienstverlener zoals een
andere periodiek terugkerende
3. Tenzij anders overeengekomen:
incassobureau, in welk geval
aanbetaling van 50% (vijftig procent) kosten gebeurt per jaar vooraf, tenzij
Opdrachtgever naast het
op de totale kosten na het goedkeuren anders overeengekomen.
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verschuldigde totale bedrag tevens
gehouden zal zijn tot volledige
vergoeding van buitengerechtelijke en
vergoeding van gerechtelijke kosten,
alsmede wettelijke rente en de overige
uit het verzuim voortvloeiende
(vertraging)schade. De rente over het
opeisbare bedrag zal worden
berekend vanaf het moment dat de
Opdrachtgever in verzuim is tot het
moment van voldoening van het
volledig verschuldigde bedrag.

hier niet mee akkoord gaat, dan zal er op de hoogte houden van de
voortgang van de werkzaamheden.
10% van de Offerteprijs in rekening
worden gebracht.
2. De Overeenkomst tussen The Web
3. The Web Fanatics mag de website Fanatics en de Opdrachtgever wordt
van Opdrachtgever gebruiken voor
aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij
promotie en/of publiciteit, tenzij
uit de aard van de Overeenkomst
anders overeengekomen.
anders voortvloeit of indien partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk anders
4. Opdrachtgever is gehouden de
overeenkomen.
instructies van The Web Fanatics
omtrent de voorbereiding en
3. Is voor de uitvoering van bepaalde
uitvoering van de Overeenkomst op te werkzaamheden of voor de levering
volgen.
van bepaalde zaken een termijn
10. De hoogte van de gerechtelijke en
overeengekomen of opgegeven, dan is
buitengerechtelijke kosten bedragen 5. Opdrachtgever is gehouden tijdig
dit nimmer een fatale termijn. Bij
minimaal 15% van de hoofdsom met wijzigingen in de contactgegevens
overschrijding van een termijn dient
door te geven.
een minimum van € 75,00 exclusief
de Opdrachtgever The Web Fanatics
btw.
6. De Opdrachtgever is gehouden een derhalve schriftelijk in gebreke te
lege webhosting omgeving (via (S)FTP stellen. The Web Fanatics dient daarbij
11. Verrekening door de
Opdrachtgever met een openstaande te benaderen) te bieden indien de
een redelijke termijn te worden
vordering op The Web Fanatics wordt website bij een derde host wordt
geboden om alsnog uitvoering te
gebouwd.
hierbij uitgesloten.
geven aan de Overeenkomst.
12. Indien er werkzaamheden buiten
werktijd (09:00 – 17:30) uitgevoerd
moeten worden, dan hebben wij het
recht om een hoger uurtarief te
berekenen.
13. Alle genoemde prijzen zijn
exclusief btw, tenzij anders
aangegeven.

Artikel 5. Verplichtingen van de
Opdrachtgever
1. De Opdrachtgever draagt zorg,
conform instructie, voor tijdige en
juiste aanlevering van het materiaal.
2. The Web Fanatics mag haar naam
op de website van de Opdrachtgever
vermelden. Indien de Opdrachtgever

7. Bij het niet tijd aanleveren van door
The Web Fanatics verzochte
informatie door Opdrachtgever kan
een meerprijs voor arbeid in rekening
worden gebracht, conform het
afgesproken uurtarief.

Artikel 6. Uitvoering van de
Overeenkomst
1. The Web Fanatics zal zich
inspannen de opdracht zorgvuldig uit
te voeren en te streven naar een voor
de Opdrachtgever goed en bruikbaar
resultaat, in voorkomend geval
overeenkomstig de met
Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde
afspraken. Voor zover noodzakelijk zal
The Web Fanatics de Opdrachtgever

4. Indien en voor zover een goede
uitvoering van de Overeenkomst dit
vereist, heeft The Web Fanatics het
recht om bepaalde werkzaamheden
door derden te laten verrichten. De
toepasselijkheid van artikel 7:404,
7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt
uitdrukkelijk uitgesloten.
5. Indien The Web Fanatics of door
The Web Fanatics ingeschakelde
derden in het kader van de opdracht
werkzaamheden worden verricht op
de locatie van de Opdrachtgever of
een door de Opdrachtgever
aangewezen locatie, draagt de
Opdrachtgever kosteloos zorg voor de
door die medewerkers in redelijkheid
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gewenste faciliteiten. Opdrachtgever
vrijwaart The Web Fanatics voor
eventuele aanspraken van derden, die
in verband met de uitvoering van de
Overeenkomst schade lijden welke
aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

Overeenkomst in verschillende fasen informeren over de financiële
uit te voeren en het aldus uitgevoerde consequenties van die extra
gedeelte afzonderlijk te factureren.
werkzaamheden of prestaties. De
Opdrachtgever aanvaardt de
10. Indien de Overeenkomst in fasen
mogelijkheid van wijziging van de
wordt uitgevoerd kan The Web
Overeenkomst, daaronder begrepen
Fanatics de uitvoering van die
de wijziging in prijs en termijn van
6. The Web Fanatics is niet
onderdelen die tot een volgende fase
uitvoering.
verantwoordelijk voor het updaten
behoren opschorten totdat de
en/of het maken van back-ups van de Opdrachtgever de resultaten van de 3. Na het ondertekenen van een
website, tenzij er een WordPressdaaraan voorafgaande fase schriftelijk Overeenkomst met The Web Fanatics,
onderhoudsabonnement, waarin back- heeft goedgekeurd.
het mondeling doorgeven, dan wel het
ups zijn afgesproken, geldt tussen
indienen van een opdracht per e-mail
Artikel 7. Wijzigingen en
partijen.
is het niet mogelijk om kosteloos van
meerwerk
template en/of design te veranderen.
7. Indien de voor de uitvoering van de
1. Indien The Web Fanatics op
Overeenkomst benodigde gegevens
4. Tariefswijziging kan plaats vinden bij
verzoek
of
met
voorafgaande
niet tijdig aan The Web Fanatics zijn
wijziging van de inhoud van de
verstrekt, heeft The Web Fanatics het instemming van Opdrachtgever
opdracht, bij verlenging van de
werkzaamheden
of
andere
prestaties
recht de uitvoering van de
opdracht of bij wijzigingen door The
heeft
verricht
die
buiten
de
inhoud
of
Overeenkomst op te schorten en/of de
Web Fanatics van toepassing zijnde
wet- en regelgeving.
uit de vertraging voortvloeiende extra omvang van de overeengekomen
diensten
en/of
producten
vallen,
kosten aan de Opdrachtgever in
5. Indien de Overeenkomst wordt
zullen deze werkzaamheden of
rekening te brengen. De
gewijzigd, daaronder begrepen een
prestaties door Opdrachtgever aan
betalingsverplichting van de
aanvulling, dan is The Web Fanatics
The Web Fanatics worden vergoed
Opdrachtgever voor alle
volgens de gebruikelijke tarieven van gerechtigd om daaraan eerst
overeengekomen kosten vervallen
The Web Fanatics. The Web Fanatics uitvoering te geven nadat daarvoor
hiermee niet.
akkoord is gegeven door de binnen
is echter niet verplicht aan een
8. Voor het schrijven van artikelen in dergelijk verzoek te voldoen en kan
The Web Fanatics bevoegde persoon
opdracht van Opdrachtgever heeft The verlangen dat daarvoor een
en de Opdrachtgever akkoord is
Web Fanatics het recht een
gegaan met de voor de uitvoering
afzonderlijke schriftelijke
Opdrachtgever een opdrachtformulier Overeenkomst wordt gesloten.
opgegeven prijs en andere
te laten ondertekenen. Dit om
voorwaarden, daaronder begrepen
2.
Voor
zover
de
diensten
en
bijvoorbeeld bij organisaties van
het alsdan te bepalen tijdstip waarop
producten
een
vaste
prijs
is
evenementen te kunnen aantonen dat
daaraan uitvoering gegeven zal
The Web Fanatics hier opdracht voor afgesproken en partijen voornemens worden. Het niet of niet onmiddellijk
zijn om met betrekking tot extra
heeft, zonder de ondertekende
uitvoeren van de gewijzigde
werkzaamheden
of
prestaties
een
Offerte en/of opdrachtbevestiging te
Overeenkomst levert geen
afzonderlijke Overeenkomst te
hoeven overleggen.
wanprestatie van The Web Fanatics op
sluiten, zal The Web Fanatics
en is voor de Opdrachtgever geen
9. The Web Fanatics is gerechtigd de Opdrachtgever tevoren schriftelijk
grond om de Overeenkomst op te
Zonder andersluidend schriftelijk tegenbericht uwerzijds, binnen 3 (drie) werkdagen na ontvangst van deze Algemene Voorwaarden, wordt u geacht
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zeggen of te annuleren.
6. Zonder daarmee in gebreke te
komen, kan The Web Fanatics een
verzoek tot wijziging van de
Overeenkomst weigeren, indien dit in
kwalitatief en/of kwantitatief opzicht
gevolg zou kunnen hebben
bijvoorbeeld voor de in dat kader te
verrichten werkzaamheden of te
leveren zaken.
7. Indien de Opdrachtgever in gebreke
mocht komen in de deugdelijke
nakoming van hetgeen waartoe hij
jegens The Web Fanatics gehouden is,
dan is de Opdrachtgever aansprakelijk
voor alle schade aan de zijde van The
Web Fanatics daardoor direct of
indirect ontstaan.
8. Indien The Web Fanatics met de
Opdrachtgever een vast honorarium of
vaste prijs overeenkomt, dan is The
Web Fanatics niettemin te allen tijde
gerechtigd tot verhoging van dit
honorarium of deze prijs zonder dat
de Opdrachtgever in dat geval
gerechtigd is om de Overeenkomst om
die reden te ontbinden, indien de
verhoging van de prijs voortvloeit uit
een bevoegdheid of verplichting
ingevolge de wet- of regelgeving of
haar oorzaak vindt in een stijging van
de prijs van lonen et cetera of op
andere gronden die bij het aangaan
van de Overeenkomst redelijkerwijs
niet voorzienbaar waren.

10% (tien procent) en plaatsvindt
binnen drie maanden na het sluiten
van de Overeenkomst, dan is
uitsluitend de Opdrachtgever die een
beroep toekomt op titel 5 afdeling 3
van Boek 6 BW gerechtigd de
Overeenkomst door een schriftelijke
verklaring te ontbinden, tenzij The
Web Fanatics
– alsdan alsnog bereid is om de
Overeenkomst op basis van het
oorspronkelijk overeengekomene uit
te voeren;
– indien de prijsverhoging voortvloeit
uit een bevoegdheid of een op The
Web Fanatics rustende verplichting
ingevolgde de wet;
– indien bedongen is dat de aflevering
langer dan drie maanden na de
totstandkoming van de Overeenkomst
zal plaatsvinden;
– of, bij levering van een zaak, indien
is bedongen dat de aflevering langer
dan drie maanden na de koop zal
plaatsvinden.

Artikel 8. WordPressOnderhoudsabonnementen
1. Deze Algemene Voorwaarden
gelden voor alle WordPressonderhoudsabonnementen voor
websites die zijn ontwikkeld door The
Web Fanatics, tenzij anders
aangegeven.

– Plus
– Premium
2. Met onderhoud van de WordPress
websites wordt bedoeld:
– Het updaten van het WordPress
CMS, indien beschikbaar.
– Het updaten van het WordPress
template, indien beschikbaar.
– Het updaten van de geïnstalleerde
WordPress plugin(s), indien
beschikbaar.
2a. Onze WordPress websites worden
elke werkdag gemonitord en waar
nodig geüpdatet.
2b. Het (her)installeren van (nieuwe)
plugins, CMS en/of Frameworks zullen
als meerwerk worden gefactureerd
tegen het geldende uurtarief.
3. Supporttijd voor site aanpassingen
binnen het Premium WordPressonderhoudsabonnement kan gebruikt
worden voor:
– Het verzamelen, ordenen en
verwerken van verkregen data van de
Opdrachtgever op bestaande pagina's
van de website.
– Het verzamelen, ordenen en
verwerken van verkregen data van
derden zoals de krant, tijdschriften,
internet en andere media op
bestaande pagina's van de website
indien toepasselijk.
– Het toevoegen van nieuwe teksten,
afbeeldingen en/of video’s op
bestaande pagina's.
– Wijzigingen aan de teksten op de
website worden éénmalig per maand
uitgevoerd.

1a. Er zijn 4 soorten WordPressonderhoudsabonnementen, te weten: – Advieswerkzaamheden met
9. Indien de prijsstijging anders dan als
betrekking afgenomen websites en/of
– Basis
gevolg van een wijziging van de
diensten.
– Standaard
Overeenkomst meer bedraagt dan
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3a. Indien Opdrachtgever het
Premium WordPressonderhoudsabonnement overeenkomt
met The Web Fanatics, dan heeft
Opdrachtgever de mogelijkheid om 1
(één) keer per maand alle wijzigingen
in 1 (één) keer aan te leveren conform
de aanleveringsspecificaties van The
Web Fanatics. Uitgedrukt in tijd
mogen de wijzigingen tezamen The
Web Fanatics maximaal 30 (dertig)
minuten per maand kosten, tenzij
anders door The Web Fanatics is
bepaald. Wijzigingen die meer dan 30
(dertig) minuten per maand tijd kosten
zullen als meerwerk worden
beschouwd en berekend volgens het
geldende uurtarief.
Lid 3 en 3a zijn alleen van toepassing
op het Premium WordPressonderhoudsabonnement.

een minimale looptijd van 1 (één) jaar
en worden ieder jaar stilzwijgend
verlengd met 1 (één) jaar. Na het
verstrijken van de minimale looptijd
kan de Overeenkomst uiterlijk 3 (drie)
maanden voor afloop van het huidige
jaar worden opgezegd, met
inachtneming van een opzegtermijn
van 3 (drie) maanden. Ingeval van een
consumentenovereenkomst kan de
Overeenkomst na de periode van 1
(één) jaar uiterlijk 1 (één) maand voor
afloop van het huidige jaar worden
opgezegd, inachtneming van een
opzegtermijn van 1 (één) maand.
7. De kosten van een WordPressonderhoudsabonnement dienen
voorafgaand aan de gefactureerde
termijn te worden voldaan, tenzij
anders overeengekomen.

Premium WordPressonderhoudsabonnement.

Artikel 9. Domeinnaam,
Webhosting en SSL Certificaten
1. Deze voorwaarden gelden voor een
1 (één) jarig WordPress Hosting
Overeenkomst voor een bestaande én
door The Web Fanatics ontwikkelde
website.
2. The Web Fanatics koopt de
WordPress Hostingservers en
infrastructuur in, bij een derde partij.
The Web Fanatics kan in geen geval
aansprakelijk worden gesteld voor
gebreken aan de hostingservers en/of
infrastructuur van derde partij.

7a. Onderhoudsabonnementen
kunnen jaarlijks of in termijnen van 1, 3. The Web Fanatics behoud zich het
3 of 6 maanden worden gefactureerd. recht voor eventuele prijswijzigingen
van Hostingservers en/of
Voor betaling in termijnen wordt
infrastructuur van derde partij door te
jaarlijks éénmalig € 25,00
berekenen aan Opdrachtgever.
administratiekosten in rekening
gebracht.
4. Indien Opdrachtgever beschikt over
8. Met de Back-ups wordt bedoeld:
minimaal één domeinnaam,
– Dagelijkse Back-up van de
uitgegeven en geregistreerd door een
4. Het onderhouden van contact met
WordPress database voor de
de hostingprovider van
daartoe bevoegde instelling,
desbetreffende website(s).
Opdrachtgever, mits van toepassing én
overeenkomstig de door
– Wekelijkse Back-up van alle
schriftelijk overeengekomen met
bestanden binnen de website(s).
desbetreffende instelling gehanteerde
Opdrachtgever, zal als meerwerk
voorwaarden, kan The Web Fanatics te
worden beschouwd en berekend
8a. Voor het terug laten zetten van
allen tijde een bewijsstuk verlangen,
volgens het geldende uurtarief.
Back-ups door The Web Fanatics
worden kosten op basis van het
waaruit de registratie van de
5.Supporttijd voor site aanpassingen
geldende uurtarief in rekening
domeinnaam blijkt.
kan niet opgespaard worden. Geen
gebracht, deze worden doorberekend
restitutie van de resterende
aan de Opdrachtgever.
5. Opdrachtgever vrijwaart The Web
supporttijd.
8b. Back-ups worden, door een derde Fanatics tegen elke aansprakelijkheid
Lid 5 is alleen van toepassing op het
partij, opgeslagen op een beveiligde jegens derde(n) terzake van (het
Premium WordPressserver in Europa.
gebruik van) één of meerdere
onderhoudsabonnement.
domeinnamen namens of door
Lid 8, 8a en 8b zijn alleen van
6. WordPresstoepassing op het Standaard, Plus en Opdrachtgever.
onderhoudsabonnementen kennen
3b. Indien Opdrachtgever geen
Premium WordPressonderhoudsabonnement is
overeengekomen met The Web
Fanatics dan zullen wijzigingen zoals
bedoeld in lid 3 en lid 3a als meerwerk
worden beschouwd en berekend
volgens het geldende uurtarief.
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6. The Web Fanatics verzorgt in
opdracht van de Opdrachtgever tegen
betaling van een vergoeding de
registratie van domeinnamen bij de
instelling(en) welke belast is met de
uitgifte van domeinnamen.
Domeinnamen worden geregistreerd
op naam van Opdrachtgever en
Opdrachtgever gaat ermee akkoord
dat contactgegevens worden
gepubliceerd in de WHOIS- en SIDNdienstverlening. The Web Fanatics
treedt alleen op als tussenpersoon en
accepteert in deze geen
aansprakelijkheid, de Opdrachtgever
blijft verantwoordelijk voor de
domeinnaam.

domeinnaam en/of webhosting
ontoegankelijk of onbruikbaar te
maken, dan wel op haar eigen naam
te (doen) plaatsen wanneer de
Opdrachtgever aantoonbaar in
gebreke blijft bij de nakoming van de
Overeenkomst (en de daarbij
behorende betalingen).

kiest een specifieke webhosting dienst
te beëindigen, kan The Web Fanatics
het contract met een opzegtermijn
van 30 (dertig) dagen opzeggen. In
dergelijke gevallen wordt het niet
gebruikte deel van vooruitbetaalde
bedragen vanzelfsprekend
gerestitueerd. De Opdrachtgever heeft
dan het recht om de
11. Indien het dataverkeer en/of
websitebestanden en bijbehorende
server gebruik (CPU, RAM en
database op te vragen bij The Web
harddiskruimte) toerekenbaar aan de
Fanatics. The Web Fanatics is in dat
Opdrachtgever onredelijk hoog is ten
geval alleen verantwoordelijk voor het
opzichte van andere Opdrachtgevers,
aanleveren van deze bestanden en
of het systeem stoort, is The Web
niet voor het overzetten en
Fanatics gerechtigd gepaste
configureren van de website en
maatregelen te nemen dit te
bijbehorende zaken op een andere
beperken. The Web Fanatics mag na
server bij een derde partij.
7. The Web Fanatics kan in geen geval een waarschuwing een toeslag
rekenen voor het onredelijk verkeer. 15. De kosten van de WordPress
aansprakelijk worden gesteld voor
geleden verliezen tijdens het
Hosting dienst gelden voor 1 (één) jaar
12. Indien de webruimte van de
verhuizen/instellen van de
en moeten vooraf, binnen 7 (zeven)
Opdrachtgever besmet is met een
domeinnaam.
dagen na totstandkoming van de
virus en/of gehackt is heeft The Web
Overeenkomst worden voldaan.
8. In het geval de Opdrachtgever
Fanatics het recht om de website te
onjuiste domeinnamen bestelt
verwijderen. Ter betaling van een
16. De opzegtermijn van de WordPress
(spelfouten, naamfouten of iets
vergoeding kan The Web Fanatics
Hosting Overeenkomst is, na het
dergelijks) wordt het registratietarief worden ingezet om dit probleem op eerste jaar, 1 (één) maand voor het
einde van de Overeenkomst.
niet terugbetaald. The Web Fanatics
te lossen, maar is hiertoe niet
zal echter trachten de domeinnaam te verplicht.
17. SSL-certificaten worden
corrigeren zolang de registratie nog
13. Al het e-mailverkeer dat door een geregistreerd bij een derde partij.
niet heeft plaatsgevonden.
van de servers van derde partij
18. De kosten van een SSL-certificaat
9. The Web Fanatics is niet
verloopt wordt automatisch SPAM en
worden 1 (één) keer per jaar
aansprakelijk voor het verliezen door virussen, mocht een bericht
gefactureerd aan Opdrachtgever.
de Opdrachtgever van diens recht(en) gemarkeerd worden als SPAM of een
19. SSL-certificaten kunnen niet in
op een domeinnaam of voor het feit
virus bevatten dan heeft The Web
dat de domeinnaam tussentijds door Fanatics het recht om dit bericht niet termijnen worden gefactureerd.
een derde wordt aangevraagd en/of
te bezorgen zonder de Opdrachtgever
Artikel 10. Duur en beëindiging
verkregen.
hierover in te lichten.
10. The Web Fanatics heeft het recht

14. Indien The Web Fanatics ervoor

1. Met inachtneming van artikel 7:413
BW wordt hierbij artikel 7:408 lid 1
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Deze Algemene Voorwaarden gaan over de dienstverlening van The Web Fanatics.
Lees deze aandachtig door.
BW expliciet uitgesloten.
2. The Web Fanatics kan een
Overeenkomst met de Opdrachtgever
direct beëindigen wanneer de
Opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk
of onvolledig houdt aan de met The
Web Fanatics gesloten
Overeenkomst(en) inclusief de
bijbehorende voorwaarden.
3. Overeenkomsten met betrekking tot
domeinnaamregistratie en hosting
hebben looptijd van 1 (één) of
meerdere jaren. Na het verstrijken van
de looptijd worden deze
Overeenkomsten wederom voor
dezelfde periode aangegaan. De
opzegtermijn is 3 (drie) maanden.
Ingeval van een
consumentenovereenkomst kan de
Overeenkomst na de periode van 1
(één) jaar te allen tijde worden
opgezegd met inachtneming van een
opzegtermijn van 1 (één) maand.
4. The Web Fanatics heeft het recht
geleverde producten en diensten
tijdelijk of geheel buiten gebruik te
stellen en/of het gebruik ervan te
beperken indien Opdrachtgever de
Overeenkomst en verplichting jegens
The Web Fanatics niet nakomt of in
strijd handelt met deze Algemene
Voorwaarden. The Web Fanatics zal
Opdrachtgever hier van tevoren in
kennis stellen, tenzij zulks in alle
redelijkheid en billijkheid niet van The
Web Fanatics kan worden verlangd.
De verplichting tot betaling van de
verschuldigde bedragen blijft ook
tijdens de buitengebruikstelling

bestaan.

10. Indien de Opdrachtgever zijn uit de
Overeenkomst voortvloeiende
5. Indien de Overeenkomst wordt
verplichtingen niet nakomt en deze
ontbonden zijn de vordering van The
niet-nakoming ontbinding
Web Fanatics op de Opdrachtgever
rechtvaardigt, dan is The Web Fanatics
onmiddellijk opeisbaar. Indien The
gerechtigd de Overeenkomst terstond
Web Fanatics de nakoming van de
en met directe ingang te ontbinden
verplichtingen opschort, behoudt hij
zonder enige verplichting zijnerzijds
zijn aanspraken uit de wet en
tot betaling van enige
Overeenkomst.
schadevergoeding of
6. In geval van beëindiging van de
schadeloosstelling, terwijl de
hostingovereenkomst, zonder verzoek Opdrachtgever, uit hoofde van
tot verhuizing naar een derde host,
wanprestatie, wél tot
wordt het webhostingaccount met
schadevergoeding of
alle inhoud verwijderd. The Web
schadeloosstelling is verplicht.
Fanatics kan hierna niet aansprakelijk
11. Indien de Overeenkomst
worden gesteld voor eventueel door
tussentijds wordt opgezegd door The
de Opdrachtgever hierdoor geleden
Web Fanatics, zal The Web Fanatics in
schade.
overleg met de Opdrachtgever
7. Indien de website door de
zorgdragen voor overdracht van nog te
Opdrachtgever wordt verhuisd naar
verrichten werkzaamheden aan
een derde webhosting of gebruikt
derden. Dit tenzij de opzegging aan de
wordt op de server van een derde
Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien
webhosting, dan kan The Web
de overdracht van de werkzaamheden
Fanatics hiervoor een bedrag van
voor The Web Fanatics extra kosten
€250,00 excl. btw in rekening
met zich meebrengt, dan worden deze
brengen.
aan de Opdrachtgever in rekening
gebracht. De Opdrachtgever is
8. Indien The Web Fanatics tot
gehouden deze kosten binnen de
opschorting of ontbinding overgaat, is
daarvoor genoemde termijn te
hij op generlei wijze gehouden tot
voldoen, tenzij The Web Fanatics
vergoeding van schade en kosten
anders aangeeft.
daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
9. Indien de ontbinding aan de
Opdrachtgever toerekenbaar is, is The
Web Fanatics gerechtigd tot
vergoeding van de schade, daaronder
begrepen de kosten, daardoor direct
en indirect ontstaan.

12. In geval van liquidatie, van
(aanvrage van) surséance van betaling
of faillissement, van beslaglegging –
indien en voor zover het beslag niet
binnen drie maanden is opgeheven –
ten laste van de Opdrachtgever, van
schuldsanering of een andere
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Deze Algemene Voorwaarden gaan over de dienstverlening van The Web Fanatics.
Lees deze aandachtig door.
omstandigheid waardoor de
Opdrachtgever niet langer vrijelijk
over zijn vermogen kan beschikken,
staat het The Web Fanatics vrij om de
Overeenkomst terstond en met
directe ingang op te zeggen dan wel
de order of Overeenkomst te
annuleren, zonder enige verplichting
zijnerzijds tot betaling van enige
schadevergoeding of
schadeloosstelling. De vorderingen
van The Web Fanatics op de
Opdrachtgever zijn in dat geval
onmiddellijk opeisbaar.

geval is Opdrachtgever gerechtigd de
Overeenkomst te annuleren, de
ontvangst van de website of de
betaling daarvan te weigeren, of op
schadevergoeding aanspraak te
maken.

2. Alle door The Web Fanatics
ontwikkelde websites, webshops,
maatwerk applicaties en
promotiematerialen kunnen door The
Web Fanatics voor eigen
promotiedoeleinden worden gebruikt,
tenzij schriftelijk anders is
3. De Opdrachtgever ontvangt
overeengekomen met de
alvorens de definitieve oplevering een
Opdrachtgever.
concept van de website. De
Opdrachtgever heeft hierna het recht 3. Mocht er gebruik zijn gemaakt van
om 1 (één) maal kleine wijzigingen
Open Source Oplossingen kan hier
door te geven aan The Web Fanatics, nimmer copyright op de geleverde
mits deze kleine wijzigingen tezamen source code kunnen rusten. Zie ook
niet meer dan 60 minuten tijd kosten. artikel 15. Eigendomsvoorbehoud.
13. Indien de Opdrachtgever een
Hierna wordt het doorvoeren van
Artikel 13. Aansprakelijkheid en
geplaatste order geheel of gedeeltelijk wijzigingen door The Web Fanatics als
vrijwaring
annuleert, dan zullen de
meerwerk gezien en doorberekend op
werkzaamheden die werden verricht basis van het geldende uurtarief.
1. Behoudens opzet of grove schuld is
en de daarvoor bestelde of
4. De Opdrachtgever heeft 7 (zeven) The Web Fanatics niet aansprakelijk
gereedgemaakte zaken, vermeerderd
dagen na ontvangst van het concept voor indirecte schade zoals
met de eventuele aan- afvoer- en
gevolgschade bedrijfsschade en/of
om de wijzigingen als bedoeld in
afleveringskosten daarvan en de voor
overige vormen van indirecte schade
artikel 11.3 van deze Algemene
de uitvoering van de Overeenkomst
Voorwaarden door te geven. 7 (zeven) en schade als gevolg van
gereserveerde arbeidstijd, integraal
dagen na ontvangst van het concept aansprakelijkheid jegens derden is
aan de Opdrachtgever in rekening
én na betaling van alle openstaande uitgesloten.
worden gebracht.
facturen als bedoeld in artikel 4.3,
2. Indien The Web Fanatics
wordt de website opgeleverd.
Artikel 11. Levering en levertijd
aansprakelijk mocht zijn, dan is deze
aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen
1. De in de Overeenkomst genoemde 5. Bij de oplevering ontvangt de
in deze bepaling is geregeld.
Opdrachtgever een
opleverdatum zal worden
opleveringsdocument.
aangehouden met eventuele
3. De aansprakelijkheid van The Web
aanpassing van die datum bij
6. Na oplevering komt het geleverde
overeengekomen meerwerk en/of het
voor risico van de Opdrachtgever.
te laat aanleveren van data door de
Artikel 12. Copyright
Opdrachtgever.
2. Overschrijding van de levertijd geldt
nimmer als wanprestatie en laat de
verplichting aan Opdrachtgever om de
website af te nemen onverlet. In geen

1. Alle aan The Web Fanatics
verstrekte digitale of andere media
worden aan Opdrachtgever
teruggegeven als deze dat wenst.

Fanatics zal te allen tijde beperkt
blijven tot het aan Opdrachtgever in
rekening gebrachte in de afgelopen 12
maanden.
4. De Opdrachtgever is gehouden The
Web Fanatics te vrijwaren
respectievelijk schadeloos te stellen
terzake van alle aanspraken van
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Deze Algemene Voorwaarden gaan over de dienstverlening van The Web Fanatics.
Lees deze aandachtig door.
derden tot vergoeding van schade,
waarvoor de aansprakelijkheid van
The Web Fanatics in deze
voorwaarden in de verhouding met de
Opdrachtgever is uitgesloten.
5. The Web Fanatics is niet
aansprakelijk voor schade, van welke
aard ook, doordat zij is uitgegaan van
door de Opdrachtgever en/of derden
verstrekte of verzwegen onjuist en/of
onvolledige gegevens, tenzij deze
onjuistheid of onvolledigheid voor The
Web Fanatics kenbaar behoorde te
zijn.
6. Artikel 16.6 eerste zin van deze
Algemene Voorwaarden dient het in
het licht van dit artikel te worden
geïnterpreteerd.
7. The Web Fanatics is niet
aansprakelijk voor schade als gevolg
van veranderingen in het intellectuele
eigendom van derden die via The Web
Fanatics ter beschikking zijn gesteld
aan de Opdrachtgever.
8. The Web Fanatics maakt bij haar
dienstverlening gebruik van diensten
en/of producten van derden. The Web
Fanatics is niet aansprakelijk voor de
gevolgen van gebeurtenissen bij een
Hostingserver beherende partij,
domeinnaam-registrar of anderen
waarop The Web Fanatics geen
invloed kan uitoefenen.

doorgevoerd.

The Web Fanatics. The Web Fanatics is
uiteraard bereid om tegen het
geldende uurtarief wijzigingen of
updates door te voeren op de website
van de Opdrachtgever.

10. The Web Fanatics is niet
aansprakelijk voor de gevolgen van
het registreren (met
persoonsgegevens) van domeinnaam
en hosting bij een hostingprovider
Artikel 14. Overmacht
en/of domeinnaam-registrar.
1. The Web Fanatics is niet gehouden
11. The Web Fanatics is niet
tot het nakomen van enige
aansprakelijk voor onjuistheden in de verplichting jegens de Opdrachtgever
advertenties van derden die de
indien hij daartoe gehinderd wordt als
diensten van The Web Fanatics
gevolg van een omstandigheid die niet
aanbieden of aanprijzen aan haar
is te wijten aan schuld, en noch
klantenbestand.
krachtens de wet, een rechtshandeling
of in het verkeer geldende opvattingen
12. The Web Fanatics maakt bij de
voor zijn rekening komt.
levering van haar diensten gebruik
van software en diensten van derden. 2. Onder overmacht wordt in deze
The Web Fanatics is niet
Algemene Voorwaarden verstaan,
verantwoordelijk voor het niet langer naast hetgeen daaromtrent in de wet
(gedeeltelijk) correct functioneren van en jurisprudentie wordt begrepen, alle
de opgeleverde diensten aan
van buitenkomende oorzaken,
Opdrachtgever, zoals een website,
voorzien of niet-voorzien, waarop The
door toedoen van wijzigingen
Web Fanatics geen invloed kan
doorgevoerd door de Opdrachtgever uitoefenen, doch waardoor The Web
of de eigenaar van de gebruikte
Fanatics niet in staat is zijn
derden software en/of diensten.
verplichtingen na te komen.

13. Het internet is continu onderhevig
aan verbetering en verandering
waardoor het soms noodzakelijk
wordt geacht door de
rechthebbenden van de software of
diensten van derden zoals bedoeld in
deze voorwaarden om wijzigingen aan
hun software of diensten aan te
brengen (updates). Indirect of direct
9. The Web Fanatics is niet
aangebrachte wijzigingen aan de
aansprakelijk voor prijswijzigingen die
opgeleverde diensten van The Web
door derden worden doorgevoerd.
Fanatics vallen na oplevering altijd
Deze prijzen worden zonder
buiten de verantwoordelijkheid van
kennisgeving door The Web Fanatics

Werkstakingen in het bedrijf van The
Web Fanatics of van derden daaronder
begrepen. The Web Fanatics heeft ook
het recht zich op overmacht te
beroepen indien de omstandigheid die
(verdere) nakoming van de
Overeenkomst verhindert, intreedt
nadat The Web Fanatics zijn
verbintenis had moeten nakomen.
3. The Web Fanatics kan gedurende de
periode dat de overmacht voortduurt
de verplichtingen uit de Overeenkomst
opschorten. Indien deze periode
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Deze Algemene Voorwaarden gaan over de dienstverlening van The Web Fanatics.
Lees deze aandachtig door.
langer duurt dan twee maanden, dan
is ieder der partijen gerechtigd de
Overeenkomst te ontbinden, zonder
verplichting tot vergoeding van schade
aan de andere partij.

verstrekt zonder uitdrukkelijk van
tevoren gevraagde en gegeven
schriftelijke toestemming van de
Opdrachtgever.

Artikel 16. Intellectuele eigendom

1. The Web Fanatics is houder van alle
uit de Overeenkomst voortvloeiende
rechten die hen toekomen op grond
2. De door The Web Fanatics
van de Wet Auteursrechten en overige
4. Voor zoveel The Web Fanatics ten
vervaardigde website is en blijft na
wetgeving aangaan intellectueel
tijde van het intreden van overmacht betaling van de overeengekomen
eigendom, waaronder het
zijn verplichtingen uit de
verschuldigde vergoeding eigendom octrooirecht, auteursrecht en het
Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk van de Opdrachtgever.
modelrecht, tenzij schriftelijk anders is
is nagekomen of deze zal kunnen
overeengekomen door partijen.
3. Door The Web Fanatics of anderen
nakomen, en aan het nagekomen
Wanneer een dergelijk recht slechts
ontwikkelde scripts, code en/of
respectievelijk na te komen gedeelte
verkregen kan worden door een depot
programma's gebruik in en/of bij het
zelfstandige waarde toekomt, is The
of registratie dan is slechts The Web
tot stand komen van de website
Web Fanatics gerechtigd om het reeds
Fanatics daartoe bevoegd.
blijven eigendom van The Web
nagekomen respectievelijk na te
Fanatics.
2. De door The Web Fanatics bij de
komen gedeelte separaat te
uitvoering van de Overeenkomst
4. Het door The Web Fanatics
factureren. De Opdrachtgever is
gebruikte intellectuele eigendommen
gehouden deze factuur te voldoen als geleverde, dat ingevolge van lid 1
en/of licenties waaronder ontwikkelde
ware er sprake van een afzonderlijke onder het eigendomsvoorbehoud
scripts, templates en programma's
valt, mag niet worden doorverkocht
Overeenkomst.
blijven eigendom van en/of blijven
en mag nimmer als betaalmiddel
5. The Web Fanatics is niet
toekomen aan The Web Fanatics.
worden gebruikt. De Opdrachtgever is
aansprakelijk voor de gevolgen van de
niet bevoegd om het onder het
3. Tenzij het werk er zich niet voor
gebeurtenissen bij een
eigendomsvoorbehoud vallende te
leent, is The Web Fanatics te allen
hostingprovider, domeinnaamverpanden of op enige andere wijze te tijde gerechtigd om zijn/haar naam op
registrar of andere derde partij
bezwaren.
of bij het werk te (laten) vermelden of
waarop The Web Fanatics geen
verwijderen en is het Opdrachtgever
5. De Opdrachtgever dient steeds al
invloed kan uitoefenen.
niet toegestaan zonder voorafgaande
hetgeen te doen dat redelijkerwijs van
Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud
toestemming het werk zonder
hem verwacht mag worden om de
vermelding van de naam van The Web
eigendomsrechten van The Web
1. De Opdrachtgever is verplicht de
Fanatics openbaar te maken of te
Fanatics veilig te stellen. Indien
benodigde gegevens met betrekking
verveelvoudigen.
derdenbeslag leggen op het onder
tot de website, domeinnaam en
eigendomsvoorbehoud geleverde dan 4. De Opdrachtgever verkrijgt
hosting door te geven aan The Web
wel rechten daarop willen vestigen of uitsluitend een niet-exclusief en nietFanatics. Opdrachtgever is en blijft
doen gelden, dan is de Opdrachtgever overdraagbaar gebruiksrecht met
eigenaar van alle wachtwoorden en
verplicht om The Web Fanatics
andere verkregen documenten die
betrekking tot het intellectuele
daarvan
onmiddellijk
op
de
hoogte
te
betrekking hebben op de website,
eigendom voor de duur van de
stellen.
domeinnaam en hosting. Deze
Overeenkomst. Verhuizing van een
gegevens worden niet aan derden

website doet hier niets aan af.
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5. Bij het verschaffen van
gebruiksrecht, blijft het product altijd
het intellectueel eigendom van The
Web Fanatics. Op iedere inbreuk op
het gebruiksrecht zal The Web
Fanatics de Opdrachtgever een
boetesom opleggen gelijk aan de
ontwerp- en ontwikkelingskosten
verhoogd met 50% voor oneigenlijk
gebruik van zijn intellectueel
eigendom.
6. Opdrachtgever dient de rechten van
intellectuele eigendom van derden te
respecteren en vrijwaart The Web
Fanatics van enige aanspraak. Tevens
behoort een onderzoek naar het
bestaan van dergelijke rechten niet tot
enige Overeenkomst die The Web
Fanatics sluit met haar
Opdrachtgevers.

9. The Web Fanatics heeft het recht
door de uitvoering van een
Overeenkomst aan zijn zijde
toegenomen kennis ook voor
toekomstige projecten te gebruiken,
voor zover hierbij geen strikt
vertrouwelijke kennis van de
Opdrachtgever aan derden wordt
verstrekt.

Artikel 17. Derden
1. The Web Fanatics is niet
aansprakelijk voor prijswijzigingen die
door de hostingproviders of derden
worden doorgevoerd. Deze prijzen
worden zonder kennisgeving door The
Web Fanatics doorberekend aan
Opdrachtgever.

berichtgeving. Wijzigingen van
ondergeschikt belang kunnen te allen
tijde worden doorgevoerd.
4. Indien Opdrachtgever een wijziging
in deze Algemene Voorwaarden niet
wil accepteren, kan hij tot de datum
waarop de nieuwe voorwaarden van
kracht worden de Overeenkomst
beëindigen tegen deze datum of op de
ontvangstdatum van de opzegging
indien deze na de ingangsdatum van
de wijziging is.
5. De Nederlandse tekst van de
Algemene Voorwaarden is steeds
bepalend voor de uitleg daarvan.

Artikel 19. Privacy bepalingen

1. Uw persoons- en/of
bedrijfsgegevens worden door The
Web Fanatics slechts gebruikt om uw
7. The Web Fanatics heeft het recht
aanmelding bij het aanvragen van een
om deze intellectuele eigendommen
domeinnaam en/of hosting aan te
rechtens Overeenkomst aan derden
vragen. Daarnaast ook voor de
over te dragen en of derden het
administratie van The Web Fanatics.
gebruiksrecht te verschaffen. De
Artikel 18. Vindplaats en wijziging De gegevens zullen niet aan derden ter
overdracht zal slechts van rechtswege voorwaarden
beschikking worden gesteld, tenzij met
geschieden indien de volledige
uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en
1.
Deze
voorwaarden
zijn
overeengekomen verkoopprijs aan
gegeven toestemming.
gedeponeerd bij de Kamer van
The Web Fanatics is betaald.
2. Uw persoons- en/of
Koophandel Amsterdam
8. Alle door The Web Fanatics
bedrijfsgegevens, aangeleverde
2. The Web Fanatics behoudt zich het documenten, beeld- en
ontwikkelde websites en
promotiematerialen kunnen door The recht voor deze Algemene
geluidmateriaal blijven vertrouwelijk.
Voorwaarden
te
wijzigen
of
aan
te
Web Fanatics voor eigen
The Web Fanatics verstrekt informatie
promotiedoeleinden worden gebruikt, vullen.
als naam, e-mailadres,
tenzij schriftelijk anders is
3. Wijzigingen gelden ook ten aanzien telefoonnummer, etc. nooit aan
overeengekomen met de
van reeds gesloten Overeenkomsten derden zonder uw uitdrukkelijke
Opdrachtgever.
tevoren gevraagde en gegeven
met inachtneming van een termijn
toestemming.
van 10 dagen na bekendmaking van
2. The Web Fanatics is niet
aansprakelijk voor de gevolgen van
het registreren (met
persoonsgegevens) van domeinnaam
en hosting bij een hostingprovider
en/of domeinnaam-registrar.

de wijziging per elektronische
Zonder andersluidend schriftelijk tegenbericht uwerzijds, binnen 3 (drie) werkdagen na ontvangst van deze Algemene Voorwaarden, wordt u geacht
met deze Algemene Voorwaarden te hebben ingestemd.
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Deze Algemene Voorwaarden gaan over de dienstverlening van The Web Fanatics.
Lees deze aandachtig door.
3. Onze uitgebreide Privacy Verklaring
kunt u lezen op onze website op
https://thewebfanatics.com/achtergro
nd-informatie/privacy-cookies/

Artikel 20. Slotbepalingen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij
The Web Fanatics partij is, is
uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing, ook indien aan een
verbintenis geheel of gedeeltelijk in
het buitenland uitvoering wordt
gegeven of indien de bij de
rechtsbetrekking betrokken partij
aldaar woonplaats heeft. De
toepasselijkheid van het Weens
Koopverdrag wordt uitgesloten.

Contact gegevens
Mocht u na het lezen van onze
Algemene Voorwaarden, vragen
klachten of opmerkingen hebben over
deze Algemene Voorwaarden, neem
dan gerust schriftelijk of per e-mail
(administratie@thewebfanatics.com)
contact op.
The Web Fanatics
t.a.v. ing. T.M. van Emstede
Lindenhoeveweg 213
1096DT Amsterdam
Van toepassing is steeds de laatst
gedeponeerde versie van deze
Algemene Voorwaarden.

2. De rechter in de vestigingsplaats
van The Web Fanatics is bij uitsluiting
bevoegd van geschillen kennis te
nemen, tenzij de wet dwingend anders
voorschrijft. Niettemin heeft The Web
Fanatics het recht het geschil voor te
leggen aan de volgens de wet
bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op
de rechter doen nadat zij zich tot het
uiterste hebben ingespannen een
geschil in onderling overleg te
beslechten.
4. Verandering in management of
rechtsvorm hebben geen invloed op
de Overeenkomst.

Zonder andersluidend schriftelijk tegenbericht uwerzijds, binnen 3 (drie) werkdagen na ontvangst van deze Algemene Voorwaarden, wordt u geacht
met deze Algemene Voorwaarden te hebben ingestemd.

