Algemene voorwaarden Bosch Webdesign
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

beschikbaarheid van Diensten en daarbij behorende

op iedere aanbieding of offerte van Bosch

systemen en netwerken te

Webdesign ter zake van Diensten en maken

realiseren, en om toegang tot door Klant hiermee

integraal onderdeel uit van iedere

opgeslagen gegevens te realiseren.

Overeenkomst tussen Bosch Webdesign en Klant.

Bosch Webdesign biedt echter geen garanties over

Bepalingen of voorwaarden gesteld door Klant die

kwaliteit of beschikbaarheid.

afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene

2.3

Voorwaarden zijn voor Bosch Webdesign alleen

termijnen van levering hebben steeds een

bindend indien en voor zover deze door Bosch

indicatieve strekking.

Webdesign uitdrukkelijk Schriftelijk zijn aanvaard.

2.4

Door Bosch Webdesign opgegeven

Indien en voor zover een goede uitvoering

van de Overeenkomst dit vereist, heeft
Artikel 1. Contractsluiting

Bosch Webdesign het recht bepaalde

1.1

werkzaamheden te laten verrichten door

Klant kan de Diensten direct vanaf de

Bosch Webdesign Website aanvragen. De

derden. Eventuele hiermee verband houdende

Overeenkomst ontstaat op het moment van

onverwachte meerkosten zijn voor

verzending van de (al dan niet

rekening van Klant, tenzij anders overeengekomen.

automatisch gegenereerde) e-mail van Bosch

Deze Algemene Voorwaarden

Webdesign met daarin de bevestiging en acceptatie

zijn tevens van toepassing op de werkzaamheden

van de aanvraag. Klant kan tevens vrijblijvend een

die derden in het kader van de

offerte aanvragen. De Overeenkomst ontstaat op

Overeenkomst verrichten.

het moment van ontvangst van akkoord op de

2.5

offerte, mits dit plaatsvindt voor de in de offerte

Webdesign Klant toegang tot een Account

genoemde einddatum.

verschaffen. Het Account zal toegankelijk zijn door

1.2

een wachtwoord en

Gesloten Overeenkomsten zijn definitief.

Indien zulks is overeengekomen, zal Bosch

gebruikersnaam in te voeren. Iedere actie die
Artikel 2. Uitvoering van de overeenkomst

middels het Account van Klant of een door Klant

2.1

aangemaakt Account plaatsvindt, wordt geacht

Na de totstandkoming van de

Overeenkomst zal Bosch Webdesign deze naar

onder verantwoordelijkheid en risico van Klant te

beste

zijn geschied. Indien Klant vermoedt of redelijkerwijs

kunnen en onder toepassing van voldoende

behoort te vermoeden of te weten dat misbruik van

zorgvuldigheid en vakmanschap

een Account plaatsvindt, dient Klant dit zo spoedig

nakomen.

mogelijk aan Bosch Webdesign te melden zodat

2.2

deze maatregelen kan nemen.

Bosch Webdesign zal zich inspannen om

kwalitatief goede en ononderbroken

2.7

Alle wijzigingen in de Overeenkomst, hetzij

op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als

gevolg van het feit dat door welke omstandigheden

inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de

dan ook een andere uitvoering

schriftelijke overeenkomst Leverancier uitdrukkelijk

noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra

een resultaat heeft toegezegd en het betreffende

kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en

resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is

voor zover daaruit minder kosten bestaan als

omschreven.

minderwerk. Deze
worden overeenkomstig gefactureerd aan

Artikel 4. Termijnen

Opdrachtgever.

4.1

Door Bosch Webdesign webdesign

opgegeven termijnen van levering hebben steeds
Artikel 3. Ontwerp

een indicatieve strekking.’ De enkele overschrijding

3.1

van een door leverancier genoemde of tussen

Na de totstandkoming van de

Overeenkomst zal Bosch Webdesign webdesign

partijen overeengekomen al dan niet uiterste

deze naar beste kunnen en onder toepassing van

(leverings)termijn of (oplever)datum brengt

voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap

leverancier niet in verzuim. In alle gevallen -

nakomen.

derhalve ook ingeval partijen schriftelijk en

3.2

uitdrukkelijk een uiterste (leverings)termijn of

Standaard kan de klant kan bij Bosch

Webdesign kiezen voor een thema. Dit thema wordt

(oplever)datum zijn overeengekomen - komt

aangepast aan de huisstijl van de klant. Extra

leverancier wegens tijdsoverschrijding eerst in

aanpassingen van het thema worden als maatwerk

verzuim nadat cliënt hem schriftelijk in gebreke

in rekening gebracht. Vergelijk dit met het kopen

heeft gesteld. De ingebrekestelling dient een zo

van een pak in de winkel. Bosch Webdesign levert

volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van

een standaardpak, maar geen pak dat volledig op

de tekortkoming te bevatten, opdat leverancier in de

maat is ontworpen.

gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

3.3

4.2.

Indien de inhoud en/of vormgeving van de

Klant is gehouden al datgene te doen en

website geheel of gedeeltelijk afhankelijk is van

laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk

nadere, tijdens de uitvoering van de overeenkomst

is om een tijdige en juiste uitvoering van de

te maken keuzes, zal leverancier

Overeenkomst mogelijk te maken. In het

Deze keuzes maken, daarbij zoveel mogelijk

bijzonder draagt Klant er zorg voor dat alle

rekening houdend met de hem bekende

gegevens waarvan Bosch Webdesign webdesign

ideeën en uitgangspunten van cliën.

aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de

3.4

Klant redelijkerwijs behoort te

Indien de omvang van de aan

Opdrachtnemer verstrekte opdracht na het sluiten

begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het

van de betreffende overeenkomst om welke reden

uitvoeren van de Diensten, tijdig aan

dan ook wijzigt, is Opdrachtnemer gerechtigd

Bosch Webdesign webdesign worden verstrekt. De

eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening

termijn waarbinnen Bosch Webdesign webdesign

te brengen

de Overeenkomst dient uit te voeren, vangt niet

3.5

eerder aan dan nadat alle gevraagde en benodigde

De ontwikkelwerkzaamheden van

leverancier worden uitgevoerd op basis van een

gegevens door Bosch Webdesign webdesign zijn

acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel

ontvangen.

een eventuele acceptatie van
een eerdere fase en/of een ander onderdeel

Artikel 5. Oplevering

onverlet.

5.1.

5.5

De Opdrachtgever kan eenmalig feedback

De website zal tussen partijen gelden als

geven op het ontwerp. De cliënt ontvangt hiervoor 2

geaccepteerd op de eerste dag na de

dagen de tijd. Als deze feedback is geleverd

feedbackronde. Indien de website in meerdere

aanvaardt cliënt de website in de

fases wordt opgeleverd zal per fase een

staat waarin deze zich op het moment van

goedkeuring plaats vinden. Eerder goedgekeurde

aflevering bevindt (‘as is’), derhalve met alle

onderdelen kunnen later niet alsnog aangepast

zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken.

worden. Op het moment dat de in dat testrapport

5.2

genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de

Indien bij het uitvoeren van de

overeengekomen feedbackronde blijkt dat de

aanwezigheid van onvolkomenheden die acceptatie

website fouten bevat of niet overeenkomt met

niet in de weg staan.

eerder gemaakte afspraken. Uitgesloten zijn hierbij

5.6

maatwerk aanpassingen die niet eerder zijn

wijzen als bedoeld in dit artikel heeft tot gevolg dat

afgesproken. De cliënt leverancier informeert

leverancier gekweten is voor de nakoming van zijn

uiterlijk binnen 2 dagen schriftelijk. Leverancier zal

verplichtingen inzake het ontwerpen en ontwikkelen

zich naar beste vermogen inspannen de bedoelde

van de website en, indien in voorkomend geval

fouten binnen een redelijke termijn te herstellen.

tevens de installatie door leverancier is

5.3

overeengekomen, van zijn verplichtingen inzake

Acceptatie van de website mag niet worden

Acceptatie van de website op een der

onthouden op gronden die niet verband houden met

installatie van de website.

de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen

5.7

specificaties en voorts

website goed werkt in samenhang met alle soorten

niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde

of nieuwe versies van web- en internetbrowsers en

fouten die operationele of productieve

eventuele andere programmatuur. Leverancier staat

ingebruikname van de website redelijkerwijs niet in

er evenmin voor in dat de website goed werkt in

de weg staan, onverminderd de verplichting van

samenhang met alle soorten apparatuur.

leverancier om deze kleine fouten in het kader van

5.8

de garantieregeling

geschikt is voor het door cliënt beoogde gebruik of

van artikel 10, indien toepasselijk, te herstellen.

doel. Leverancier garandeert evenmin dat de

Acceptatie mag voorts niet worden

website zonder onderbreking, fouten of overige

onthouden vanwege aspecten van de website die

gebreken zal werken of dat steeds alle fouten en

slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals

overige gebreken worden verbeterd. Cliënt

stijl, esthetische aspecten en aspecten betreffende

aanvaardt dat fouten en gebreken in de werking van

de vormgeving.

een website het gevolg kunnen zijn van de

5.4

handelwijze van een of meer derden.

Indien de website in fasen en/of

onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de niet-

Leverancier staat er niet voor in dat de

Leverancier garandeert niet dat de website

Artikel 6. Rechten van intellectueel eigendom

Artikel 7. Prijzen

6.1

7.1

Alle rechten van intellectueel eigendom op

Tenzij bij een bedrag uitdrukkelijk anders is

alle in het kader van de Overeenkomst

vermeld, zijn alle door Bosch Webdesign

door Bosch Webdesign ontwikkelde of ter

genoemde prijzen exclusief omzetbelasting en

beschikking gestelde Materialen berusten uitsluitend

andere heffingen welke van overheidswege worden

bij Bosch Webdesign of diens licentiegevers.

opgelegd.

6.2

7.2

Klant verkrijgt uitsluitend de

Indien een prijs is gebaseerd op door Klant

gebruiksrechten en bevoegdheden die in deze

verstrekte gegevens en deze gegevens

Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst of

blijken onjuist te zijn, dan heeft Bosch Webdesign

anderszins Schriftelijk expliciet

het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat

worden toegekend en voor het overige zal Klant

de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.

deze Materialen niet

7.3

verveelvoudigen of openbaar maken. Voornoemde

betreft, is Bosch Webdesign gerechtigd de

lijdt uitzondering indien

gehanteerde tarieven op elk moment te wijzigen.

onmiskenbaar per abuis is nagelaten aan Klant zo'n

7.4

recht op uitdrukkelijke wijze te verstrekken. Afgifte

voorwaarden en procedures als voor wijziging

van broncode van Materialen is echter te allen tijde

van de Diensten en van deze Algemene

alleen

Voorwaarden.

verplicht indien expliciet overeengekomen.

7.5

6.3

voorcalculaties en begrotingen hebben slechts een

Tenzij indien en voor zover Schriftelijk

Indien de Overeenkomst een Abonnement

Voor prijswijziging gelden dezelfde

Alle door leverancier afgegeven

anders is overeengekomen, is het Klant niet

indicatief karakter, tenzij leverancier schriftelijk

toegestaan enige aanduiding omtrent

anders kenbaar maakt. Aan een door leverancier

auteursrechten, merken, handelsnamen of

afgegeven voorcalculatie of begroting kunnen door

andere rechten van intellectueel eigendom uit deze

cliënt nimmer rechten of verwachtingen worden

Materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder

ontleend. Een door cliënt aan leverancier kenbaar

begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk

gemaakt beschikbaar budget geldt nimmer als een

karakter en geheimhouding van de Materialen.

tussen partijen overeengekomen (vaste) prijs voor

6.4

de door leverancier te verrichten prestaties.

Het is Bosch Webdesign toegestaan

technische maatregelen te nemen ter

Uitsluitend indien zulks tussen partijen schriftelijk is

bescherming van diens Materialen. Indien Bosch

overeengekomen is leverancier gehouden cliënt te

Webdesign door middel van

informeren bij dreigende overschrijding van een

technische bescherming deze Materialen heeft

door leverancier afgegeven voorcalculatie of

beveiligd, is het Klant niet toegestaan deze

begroting.

beveiliging te verwijderen of te ontwijken, behalve
indien en voor zover de wet dwingend het tegendeel
bepaald.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

Artikel 9. Duur en opzegging

8.1

9.1 De duur van de Overeenkomst is die

Bosch Webdesign zal de door Klant

verschuldigde bedragen aan Klant factureren.

tijdsspanne die nodig is om de Diensten te

Bosch Webdesign mag daarbij elektronische
facturen uitreiken. Bosch Webdesign heeft het recht

leveren. Indien de Overeenkomst een
Abonnement is, is deze aangegaan voor een

om periodiek verschuldigde bedragen voorafgaand

termijn van een jaar.

aan de levering van de Diensten in rekening te

9.2 Indien een vaste looptijd voor het Abonnement

brengen.

is afgesproken, mag geen van de

8.2

De betalingstermijn van een factuur is 14

dagen na factuurdatum, tenzij Schriftelijk

partijen de Overeenkomst eenzijdig
beëindigen voordat de looptijd is verstreken,

anders is overeengekomen.
8.3

Indien Klant na 14 dagen na de

behalve als er een bijzondere
opzeggingsgrond geldt, zoals hieronder nader is

betalingstermijn nog niet volledig heeft betaald, is hij

omschreven.

automatisch in verzuim zonder dat hiervoor

9.3 Bij gebreke van tijdige opzegging wordt een

ingebrekestelling is vereist.

Abonnement stilzwijgend verlengd met

8.4

Indien Klant in verzuim is, heeft dat de

een termijn gelijk aan de eerste termijn.

volgende consequenties:

9.4 Bosch Webdesign mag de Overeenkomst per

•

direct Schriftelijk opschorten of

Over het openstaande bedrag is de

wettelijke rente verschuldigd;

opzeggen indien ten minste één van de volgende

•

bijzondere gronden van toepassing

Klant is 15% van de hoofdsom aan

invorderingskosten verschuldigd, of 40 euro als

is:

dat bedrag meer is dan 15% van de hoofdsom;

a)

•

wezenlijke verplichting;

de voor Klant gehoste websites en andere

Klant is in verzuim met betrekking tot een

Materialen mogen zonder nadere

b)

Het faillissement van Klant is aangevraagd;

waarschuwing ontoegankelijk worden gemaakt

c)

Klant heeft surseance van betaling

totdat de openstaande bedragen, rente en

aangevraagd;

dergelijke zijn voldaan.

d)

8.5

of geliquideerd.

Tenzij Klant een consument is, is beroep

De activiteiten van Klant worden beëindigd

door Klant op opschorting, verrekening of

9.5

aftrek niet toegestaan.

de verplichtingen opschort, behoudt zij

8.6

haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst,

In geval Klant enige verplichting uit de

Indien Bosch Webdesign de nakoming van

Overeenkomst niet nakomt, is Bosch

met inbegrip van de aanspraak op betaling voor de

webdesign zonder enige ingebrekestelling

Diensten die zijn opgeschort.

gerechtigd naast opschorting van

9.6

Diensten geleverde goederen terug te nemen,

of ontbonden, zijn de vorderingen van

onverminderd het recht van Bosch Webdesign op

Bosch Webdesign op Klant onmiddellijk opeisbaar.

vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

In geval van ontbinding van de

Indien de Overeenkomst wordt beëindigd

Overeenkomst blijven reeds gefactureerde
bedragen voor verrichte prestaties

bekendmaking Schriftelijk gemotiveerd
mede te delen aan Bosch Webdesign. Bosch

verschuldigd, zonder enige verplichting tot
ongedaanmaking. In het geval van

webdesign kan daarop de wijziging
heroverwegen. Indien Bosch Webdesign daarop

ontbinding door Klant mag Klant uitsluitend dat deel
van de overeenkomst

de wijziging niet intrekt, kan Klant tot de
datum waarop de nieuwe voorwaarden van

ontbinden dat nog niet door Bosch Webdesign is

kracht worden, de overeenkomst

uitgevoerd. Indien de ontbinding

beëindigen tegen deze datum.

aan Klant toerekenbaar is, heeft Bosch Webdesign

10.4 Bepalingen die op specifieke Diensten

recht op vergoeding van de schade die daardoor

betrekking hebben, gaan als zij van toepassing

direct en indirect ontstaat.
9.7

Het recht tot opschorting in

zijn, voor boven algemene bepalingen die
op alle diensten betrekking hebben.

bovengenoemde gevallen geldt voor alle met Klant

Nadere afspraken tussen Bosch

gesloten Overeenkomsten gelijktijdig, ook als Klant

Webdesign en Klant prevaleren alleen dan boven

slechts in verzuim is met
betrekking tot één Overeenkomst, en onverminderd

deze Algemene Voorwaarden indien deze
Schriftelijk zijn en indien dat uitdrukkelijk

het recht van Bosch Webdesign op vergoeding van

is bepaald, of onmiskenbaar de bedoeling

schade, gederfde winst en rente.

van beide partijen was.

Artikel 10. Rangorde en wijziging voorwaarden

Artikel 11. Overige bepalingen

10.1 Bosch Webdesign behoudt zich het recht voor

11.1

de Diensten en deze Algemene

van toepassing.

Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

11.2

Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds

recht niet anders wordt voorgeschreven,

gesloten overeenkomsten met inachtneming van

zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar

een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de

aanleiding van de Overeenkomst worden

wijziging.

voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter

10.2 Wijzigingen worden bekendgemaakt op de

voor het arrondissement waarin Bosch Webdesign

Bosch Webdesign Website, of een ander

gevestigd is.

kanaal waarvan Bosch Webdesign kan bewijzen dat

11.3

de bekendmaking is aangekomen

nietig blijkt te zijn, tast dit niet de

bij Klant. Niet-inhoudelijke wijzigingen van

geldigheid van de gehele overeenkomst aan.

ondergeschikt belang kunnen te allen

Partijen zullen in dat geval ter

tijde worden doorgevoerd en behoeven geen

vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen,

berichtgeving.

waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de

10.3 Indien Klant een wijziging niet wil accepteren,

bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en

dient Klant dit binnen twee weken na

Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Op de Overeenkomst is Nederlands recht

Voor zover door de regels van dwingend

Indien enige bepaling uit de Overeenkomst

11.4

Informatie en mededelingen, inclusief

11.6

Partijen stellen elkaar steeds onverwijld

prijsaanduidingen, op de Bosch Webdesign

Schriftelijk op de hoogte van enige

Website zijn onder voorbehoud van programmeer-

wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres,

en typefouten. In geval van enige

telefoonnummer en desgevraagd bank-

inconsistentie tussen de Website en de

of gironummer.

Overeenkomst prevaleert de Overeenkomst.

11.7

11.5

rechten en verplichtingen uit de

De logfiles en overige al dan niet

Iedere partij is slechts gerechtigd haar

elektronische administratie van Bosch Webdesign

Overeenkomst over te dragen aan een derde met

vormen volledig bewijs van stellingen van Bosch

voorafgaande Schriftelijke

Webdesign en de door Bosch

toestemming van de andere partij. Deze

webdesign ontvangen of opgeslagen versie van

toestemming is echter niet nodig in geval

enige (elektronische) communicatie geldt als

van bedrijfsovername of overname van de

authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door

meerderheid van de aandelen van de betreffende

Klant.

partij.

