Algemene voorwaarden De Reclamewinkel
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Copyright 2015 – Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze algemene voorwaarden
mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of
openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze of op enige andere manier.
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TITEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1: definities
Aanneming van werk

- de Reclamewinkel verbindt zich jegens klant om buiten
dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen
en of te leveren. Hieronder valt o.a drukwerk en/of het bestikkeren.
beletteren van auto’s, ramen, gevels etc..

Klant

- oftewel wederpartij, oftewel opdrachtgever, oftewel consument

Ondernemer

- oftewel De Reclamewinkel (gebruiker)

Ontwerp

- o.a. art-work, ontwerp, eventuele teksten.

Overeenkomst van opdracht

- de Reclamewinkel verplicht zich jegens klant anders dan op grond
van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden te verrichten die in
iets anders bestaan dan het tot stand brengen van een werk van
stoffelijke aard, het bouwen van websites en/of logo’s, het beheren
van websites en/of domeinnamen en het maken van alle andere
ontwerpen etc. .

Regiebasis

- het werk is niet aangenomen voor een vaste prijs. De factuur wordt
na het voltooien van de opdracht naar klant gestuurd.

Artikel 2: identiteit van de onderneming
Naam ondernemer 1

: M. Böger

Naam ondernemer 2

: R. E.A.P. Meijer

handelend onder de naam/namen

: De Reclamewinkel

Vestigingsadres 1

: Laan van Nieuw Oost-Indië 2 (2593 BT) Den Haag

Vestigingsadres 2

: Groot Hertoginnelaan 111 (2517 EE) Den Haag

Telefoonnummer

: 070-8890769

E-mailadres

: administratie@dereclamewinkel.nl

KvK-nummer

: 59618779

Btw-identificatienummer

: NL 853572744 B01
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Artikel 3: Toepasselijkheid
Lid 1: Titel 1 is zowel van toepassing op titel 2, als op titel 3.
Lid 2: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke
totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en klant.
Lid 3: De Reclamewinkel (verder te noemen als ‘de Reclamewinkel’) kan op ieder gewenst moment, zonder
voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen, de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen.
Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn
van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien klant de nieuwe algemene
voorwaarden of wijzigingen in de overeenkomst niet aanvaardt, heeft hij een mogelijkheid om binnen vier
weken, na de doorgevoerde wijzigingen, schriftelijk (zoals via de mail), een einde te maken aan de
overeenkomst. De reeds door de Reclamewinkel gemaakte kosten worden aan klant in rekening gebracht en
klant wordt geacht deze kosten alsnog te vergoeden.
Lid 4: Indien enige bepaling (of deel daarvan) van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar of strijdig zijn
met een bepaling van dwingend recht, zal dit de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen
van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden. In een dergelijk geval zullen de partijen te goede trouw
onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en
rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepaling.
Lid 5: Op alle rechtsbetrekkingen tussen de Reclamewinkel en klant is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing. De rechter in de vestigingsplaats van de Reclamewinkel is bevoegd van geschillen kennis te
nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Lid 6: De wederpartij, met wie een overeenkomst is aangegaan, verklaart tevens dat hij bekend is met de
beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennoten.
Artikel 4: Aanvaarding
Lid 1: Door het akkoord te gaan met de overeenkomst, mondeling/schriftelijk/elektronisch, en het accepteren
van de gestuurde offerte, verklaart klant dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden, van
de Reclamewinkel, en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
Lid 2: Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert dat klant of opdrachtgever volledig verzaakt
aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden.

Artikel 5: overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand op het moment van (o.a. stilzwijgende) aanvaarding door klant van het
aanbod.
Artikel 6: Prijs
Lid 1: De prijs wordt voorafgaand het sluiten van de overeenkomst bepaald.

Lid 2: Het kan echter zo zijn dat er onvoorzienbare kosten worden gemaakt tijdens het uitvoeren van de
opdracht. Op het moment dat deze onvoorzienbare kosten worden gemaakt wordt de klant hier zo snel
mogelijk van op de hoogte gesteld.

Artikel 7: Offertes en aanbiedingen
Lid 1: Alle offertes en aanbiedingen van de Reclamewinkel zijn vrijblijvend tenzij in de offerte een termijn
voor aanvaarding is gesteld. Indien er geen aanvaardingstermijn is gesteld dan kan aan de offerte of
aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.
Lid 2: De Reclamewinkel kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien klant
redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke
vergissing of verschrijving bevat.
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Lid 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-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven of afgesproken.
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Artikel 8: Intellectueel eigendom
Lid 1: Alle uit de overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectueel eigendom waaronder het
octrooirecht, auteursrecht en het modelrecht komen toe aan klant, nadat er door klant aan de
overeengekomen prijs is voldaan, tenzij (schriftelijk) anders is overeengekomen door partijen.
Lid 2: De door de Reclamewinkel bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte intellectuele
eigendommen en/of licenties waaronder ontwikkelde scripts, templates en programma’s blijven eigendom
van en/of blijven toekomen aan de Reclamewinkel.
Lid 3: In tegenstelling tot lid 1, is de Reclamewinkel te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk
te (laten) vermelden of verwijderen en is het klant niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het
werk zonder vermelding van de naam van de Reclamewinkel openbaar te maken of te verveelvoudigen.
Lid 4: In tegenstelling tot lid 1, verkrijgt de Reclamewinkel uitsluitend een exclusief en niet-overdraagbaar
gebruiksrecht met betrekking tot het intellectuele eigendom. Verhuizing van bijvoorbeeld een website doet
hier niets aan af.
Lid 5: Klant dient rechten van intellectuele eigendom, auteursrechtelijke werken van derden te respecteren
en vrijwaart de Reclamewinkel van enige aanspraak. Tevens behoort een onderzoek naar het bestaan van
dergelijke rechten niet tot enige overeenkomst die de Reclamewinkel sluit met haar klant.
Lid 6: Alle door de Reclamewinkel ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door de
Reclamewinkel voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen
met klant.
Artikel 9: Contractduur
Lid 1: De overeenkomst tussen de Reclamewinkel en klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit
de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders
overeenkomen.
Lid 2: Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een
termijn overeengekomen of opgegeven, dan kan de ondernemer deze termijn overschrijden, indien het bij
klant duidelijk is aangegeven.

Artikel 10: Betalen op regiebasis
Partijen kunnen tot betaling op regiebasis overeenkomen. Betaling op regiebasis wordt uitgebreid met klant
besproken en er wordt een voorlopige offerte opgestelde.
Artikel 11: Opschorting en ontbinding
Lid 1: Ingeval van overmacht is de Reclamewinkel gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en/of ten
hoogste 6 maanden op te schorten, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot
schadeloosstelling verplicht zou zijn.
Lid 2: Onder overmacht om aan de verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan de
Reclamewinkel kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige
mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van de Reclamewinkel kan
worden gevergd.
Lid 3: De Reclamewinkel heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te
stellen indien er bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn of als er door klant niet voldaan
is aan de betalingsverplichting.
Artikel 12: Aansprakelijkheid en vrijwaring
Lid 1: Behoudens opzet of grove schuld is de Reclamewinkel niet aansprakelijk voor directe of indirecte
schade.
Lid 2: Het ontwerp (o.a. art-work, ontwerp, eventuele teksten) dient door klant te allen tijde alvorens
oplevering op eventuele taalfouten en inhoudelijke fouten gecontroleerd te worden. Klant is hier zelf
verantwoordelijk voor!
Lid 3: De aansprakelijkheid van de Reclamewinkel zal te allen tijden beperkt blijven tot het aan klant in
rekening gebrachte voor de desbetreffende opdracht.
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Lid 4: De Reclamewinkel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, indien zij is uitgegaan van
door klant en/of derden verstrekte of verzwegen onjuiste en/of onvolledige gegevens/informatie, tenzij deze
onjuistheid of onvolledigheid voor de Reclamewinkel kenbaar behoorde te zijn en de Reclamewinkel door
tijdig te handelen de schade kon voorkomen.
Lid 5: De Reclamewinkel is niet aansprakelijkheid voor schade als gevolg van veranderingen in het
intellectuele eigendom van derden die via de Reclamewinkel ter beschikking zijn gesteld aan klant.
Lid 6: De Reclamewinkel maakt bij haar dienstverlening gebruik van diensten en/of producten van derden.
De Reclamewinkel is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een server beherende
partij, domeinnaamregistrant of anderen waarop de Reclamewinkel geen invloed kan uitoefenen.
Lid 7: De Reclamewinkel is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door derden worden doorgevoerd.
Deze prijzen worden zonder kennisgeving door De Reclamewinkel doorgevoerd.
Lid 8: De Reclamewinkel is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens)
van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.
Lid 9: De Reclamewinkel is niet aansprakelijk voor onjuistheden in de advertenties van derden die de
diensten van De Reclamewinkel aanbieden of aanprijzen aan haar klantenbestand.
Lid 10: De Reclamewinkel maakt bij de levering van haar diensten gebruik van software en diensten van
derden. De Reclamewinkel is niet verantwoordelijk voor het niet langer (gedeeltelijk) correct functioneren van
de opgeleverde diensten aan klant, zoals een website, door toedoen van wijzigingen doorgevoerd door klant
of de eigenaar van de gebruikte software.
Noch is de Reclamewinkel aansprakelijk voor alle andere fouten die de eigenaar van software (o.a.
hostingprovider of domeinnaamregistrant) heeft gemaakt ten opzichte van de gesloten overeenkomst tussen
de Reclamewinkel en klant waardoor de overeenkomst niet meer nageleefd kan worden.
Lid 11: Internet is continu onderhevig aan verbetering en verandering waardoor het soms noodzakelijk is
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). Klant is hier zelf verantwoordelijk voor.
Lid 12: De Reclamewinkel is uiteraard bereid om tegen het geldende uurtarief wijzigingen of updates door te
voeren op de website van klant maar zelfs in dit geval is de Reclamewinkel niet verantwoordelijk voor de
hieruit mogelijk voortgekomen problemen. Indirect of direct aangebrachte wijzigingen aan de opgeleverde
diensten, als gevolg van zojuist vermelde in lid 11, door de Reclamewinkel vallen na oplevering altijd buiten
de verantwoordelijkheid van de Reclamewinkel.
Lid 13: De Reclamewinkel dient door klant binnen twee weken attent gemaakt te worden op de veroorzaakte
schade.
TITEL 2 AANNEMING VAN WERK
Artikel 13: Prijzen, facturatie en betalingen
Lid 1: Ingeval van een overeenkomst waarin sprake is van door klant te betalen periodiek vervallende
bedragen, geldt dat de Reclamewinkel gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een
termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
Lid 2: Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de
opdracht of bij wijzigingen in voor de Reclamewinkel van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
Lid 3: Na het opleveren van de opdracht stuurt de Reclamewinkel een factuur.
Lid 3: Indien klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt dan wordt er
een aanmaning gestuurd. Indien klant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de
vordering uit handen worden gegeven aan een juridische dienstverlener zoals een incassobureau, in welk
geval klant naast het verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van
buitengerechtelijke en van gerechtelijke kosten, alsmede wettelijke rente en de overige uit het verzuim
voortvloeiende (vertragings)schade.
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Artikel 14: Uitvoering van de overeenkomst
Lid 1: De Reclamewinkel zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren en te streven naar
een voor klant goed en bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal de Reclamewinkel klant op
de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
Lid 2: De Reclamewinkel is niet verantwoordelijk voor het updaten van de website, tenzij er een
geldende onderhoudsovereenkomst geldt tussen partijen.
Lid 3: De Reclamewinkel is niet verantwoordelijk voor back-ups van de website.
Lid 4: De Reclamewinkel is niet verantwoordelijke voor het niet toonbaar zijn van de website op
internet en de schade die klant lijdt doordat derden zich geen toegang tot de website kunnen
verschaffen.
Lid 5: Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een
bepaalde persoon zal de Reclamewinkel steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een
of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
Lid 6: Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de
Reclamewinkel het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
Lid 7: Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de
Reclamewinkel zijn verstrekt, heeft de Reclamewinkel het recht de uitvoering van de overeenkomst
op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan klant in rekening te
brengen.
Lid 8: Indien door de Reclamewinkel of door de Reclamewinkel ingeschakelde derden in het kader
van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van klant of een door klant
aangewezen locatie, draagt klant kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid
gewenste faciliteiten.
Artikel 15: Privacy bepalingen
Lid 1: Persoonsgegevens van klant worden door de Reclamewinkel gebruikt om de aanmelding bij het
aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen en voor de correcte uitvoering van de
werkzaamheden. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met de
nadrukkelijke toestemming van klant.
Lid 2: Persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk.
De Reclamewinkel verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en dergelijke niet aan
derden zonder de nadrukkelijke toestemming van klant.
Artikel 16: Duur en beëindiging
Lid 1: Klant is te allen tijde bevoegd de overeenkomst met de Reclamewinkel geheel of gedeeltelijk op te
zeggen. In geval van opzegging zal klant de voor het gehele werk geldende prijs moeten betalen,
verminderd met de besparingen die voor de Reclamewinkel uit de opzegging voortvloeien, tegen aflevering
door de aannemer van het reeds voltooide werk.
Klant dient de opzegging schriftelijk bekend te maken.
Lid 2: De Reclamewinkel is te allen tijde bevoegd de overeenkomst met klant op te zeggen. De schade die
klant door de opzegging van de overeenkomst lijdt wordt met 50% vergoed mits de opzegging niet het
gevolg is van de grove schuld van de kant (zoals het herhaaldelijk niet betalen van de facturen).
Lid 3: In aanvulling op lid 2 kan de Reclamewinkel een overeenkomst met klant direct beëindigen wanneer
klant zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met de Reclamewinkel gesloten overeenkomst(en)
inclusief de bijbehorende voorwaarden.
Lid 4: Overeenkomsten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting hebben looptijd van een jaar.
Na het verstrijken van de looptijd worden deze overeenkomsten wederom voor dezelfde periode aangegaan.
De opzegtermijn is twee maanden en de opzegging dient schriftelijk te geschieden.
Lid 5: Onderhoudsovereenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimale looptijd van
een jaar, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
De opzegging dient schriftelijk te geschieden.
Lid 6: De Reclamewinkel heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te
stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien klant de overeenkomst en verplichting jegens de
Reclamewinkel niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. De Reclamewinkel zal
klant hiervan van te voren in kennis stellen tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van de
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Reclamewinkel kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook
tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
Lid 7: Ingeval van beëindiging van de hostingovereenkomst, zonder verzoek tot verhuizing naar een derde
host, wordt de webhostingaccount met alle inhoud verwijderd.
Lid 8: Indien klant de Reclamewinkel opdracht geeft voor het wegverhuizen van de website en
domeinregistratie naar derde zal hiervoor in onderling overleg een vergoeding vastgesteld worden.
Artikel 17: Levering
Lid 1: De overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd aangegaan. De Reclamewinkel is echter verplicht aan de
overeenkomst binnen redelijke en daarvoor voor deze branche gangbare termijn te voldoen.
Lid 2: Klant dient alvorens oplevering na te gaan of het product aan de eisen van de overeenkomst voldoet.
Na oplevering komt het geleverde voor de risico van klant.
Artikel 18: Gebreken na oplevering
Lid 1:
a. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont, waarvoor de Reclamewinkel aansprakelijk is, moet klant,
aan de Reclamewinkel de gelegenheid geven de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen.
b. Onder een redelijke termijn dient te worden verstaan een periode die de Reclamewinkel nodig heeft om
het geleverde volledig te herstellen.
c. Indien het gebrek van het geleverde aan klant toegerekend kan worden dient klant de kosten van het
herstel voor zijn eigen rekening te dragen.
Lid 2: Klant kan vorderen dat de Reclamewinkel de gebreken binnen een redelijke termijn wegneemt, tenzij
de kosten van herstel in geen verhouding zouden staan tot het belang van klant bij herstel in plaats van
schadevergoeding.
Lid 3: Schadevergoeding bestaat alleen uit het teruggeven van de reeds betaalde prijs. In geen enkele geval
wordt de schade door winstderving vergoedt.
Lid 4: De Reclamewinkel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het werk dat door een externe derde,
wiens diensten nodig waren geweest om de opdracht te voltooien, is verricht. Onder externe derde wordt
verstaan: iemand die niet werkzaam is voor de Reclamewinkel maar die alleen samen heeft gewerkt met de
Reclamewinkel aan de voltooiing van de opdracht.
Ingeval van schade dient klant daarom deze externe derde aansprakelijk te stellen en niet de
Reclamewinkel.
TITEL 3:OVEREENKOMST VAN OPDRACHT
Artikel 19: Prijs, facturatie en betaling
Lid 1: De bepalingen van art. 12 van Titel 2 zijn overeenkomstig van toepassing op deze titel.
Lid 2: Indien de prijs bij het sluiten van de overeenkomst niet is bepaald of slechts gedeeltelijk is bepaald
wordt rekening gehouden met de door De Reclamewinkel ten tijde van het sluiten van de overeenkomst
gewoonlijk bedongen prijzen.
Lid 3: Indien een richtprijs was bepaald, zal deze richtprijs met niet meer dan 10 % mogen worden
overschreden, tenzij de Reclamewinkel klant zo tijdig mogelijk voor de waarschijnlijkheid van een verdere
overschrijding heeft gewaarschuwd, om hem de gelegenheid te geven om het werk alsnog te beperken of te
vereenvoudigen.
Artikel 20: Levering en levertijd
Lid 1: De bepalingen van art. 16 en art. 17 van Titel 2 zijn overeenkomstig van toepassing op deze titel.
Lid 2: Klant dient alvorens oplevering na te gaan of het product aan de eisen van de overeenkomst voldoet.
Na oplevering komt het geleverde voor risico van klant. Het ontwerp dient door klant op fouten c.q.
spelfouten en inhoudelijke (taal)fouten gecontroleerd te worden!
De Reclamewinkel is niet aansprakelijk voor eventuele taalfouten en/of inhoudelijke fouten na oplevering.
Lid 3: Overschrijding van de levertijd geldt nimmer als wanprestatie en laat de verplichting klant om het
overeengekomen af te nemen onverlet.

9

Lid 4: Na ontvangst van de oplever-berichtgeving eindigt de overeenkomst.
Artikel 21: Schakelbepaling
De bepalingen van art. 14, 15, 16 en 18 van Titel 2 zijn overeenkomstig van toepassing op deze titel.
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