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ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN PELÁTIS INNOVATIE
Artikel 1. Definities
1.1

Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene leveringsvoorwaarden.

1.2

Cliënt: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan de Opdrachtnemer
de Opdracht heeft gegeven.

1.3

Opdracht / Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij
Opdrachtnemer zich jegens Cliënt verbindt om bepaalde werkzaamheden te
verrichten. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409
Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

1.4

Opdrachtnemer: de Pelátis Innovatie, handelend onder de naam SiteVandaag,
Oncehosting, kantoorhoudend te Woerden én per 15 december 2020 ook
kantoorhoudend te Lemele,
met KvK-nummer: 63618141,
BTW-nummer: NL855316731B01 en,
IBAN: NL93 INGB 0006910857.

1.5

Partijen: de Opdrachtnemer en de Cliënt gezamenlijk.

Artikel 2. Toepassingsgebied
2.1

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten,
aanbiedingen en overeenkomsten waarbij tenminste één van de maten van de
Opdrachtnemer partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen.

2.2

Het door de Cliënt aanvaarden en behouden van een opdrachtbevestiging
waarop naar de Algemene Voorwaarden is verwezen, geldt als instemming
met de toepassing van de Algemene Voorwaarden.

2.3

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen tussen Partijen, wordt de
toepasselijkheid van eventuele door de Cliënt gehanteerde algemene
voorwaarden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4

Afwijking van de Algemene Voorwaarden is alleen mogelijk indien Partijen dit
uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.

2.5

Indien de Opdrachtnemer, al dan niet stilzwijgend, afwijkt van de Algemene
Voorwaarden, laat dit onverlet het recht alsnog directe en strikte naleving van
de Algemene Voorwaarden te eisen. De Cliënt kan nimmer enig recht
ontlenen aan afwijking of coulante toepassing van de Algemene Voorwaarden
door de Opdrachtnemer.

Artikel 3. Aangaan overeenkomst
3.1

Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn
aangegaan, zijn voor de Opdrachtnemer eerst bindend na schriftelijke
bevestiging van de zijde van de Cliënt.
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3.2

De verplichtingen van de Opdrachtnemer beperken zich te allen tijde tot die
verplichtingen, welke door de Cliënt schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4. Offerte en totstandkoming Overeenkomst
4.1

Alle schriftelijke aanbiedingen van de Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en
geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk
uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien de Cliënt het aanbod niet binnen
de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging
van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is
de Opdrachtnemer gerechtigd het aanbod te wijzigen.

4.2

Het aanbod is gebaseerd op de door de Cliënt verstrekte informatie, waarbij
Opdrachtnemer mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.

4.3

De Overeenkomst komt pas tot stand indien de Cliënt en de Opdrachtnemer
de aanvaarding van het aanbod beiden schriftelijk ondertekend hebben (“de
opdrachtbevestiging”).

Artikel 5. Medewerking van de Cliënt
5.1

De Cliënt zal de Opdrachtnemer steeds tijdig alle voor een behoorlijke
uitvoering van de Overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of
inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

5.2

De Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de
aan de Opdrachtnemer verstrekte informatie, ook indien deze van derden
afkomstig is. De Cliënt is gehouden de Opdrachtnemer onverwijld te
informeren omtrent feiten en omstandigheden die gewijzigd zijn en die van
belang kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

5.3

Indien de uitvoering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat de Cliënt
zijn in het artikel 5.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door
Cliënt verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 5.2 bepaalde, zijn
de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Cliënt en is de
Opdrachtnemer bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk aan
Cliënt in rekening te brengen.

Artikel 6. Uitvoering
6.1

De verplichtingen van de Opdrachtnemer zijn slechts inspanningsverplichtingen en hebben nimmer te gelden als resultaatverplichtingen. De
Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen
uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.

6.2

De Opdrachtnemer zal bij het uitvoeren van de Overeenkomst zoveel mogelijk
rekening houden met redelijke wensen van de Cliënt, mits dit naar oordeel
van de Opdrachtnemer bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de
Overeenkomst.
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6.3

De Cliënt is gehouden alle informatie en gegevens, die naar het oordeel van
de Opdrachtnemer nodig zijn voor het correct uitvoeren van de Opdracht,
tijdig op de door de Opdrachtnemer gewenste wijze aan de Opdrachtnemer
ter beschikking te stellen.

6.4

Indien de Cliënt onvoldoende of onjuiste informatie en gegevens aan de
Cliënt verstrekt of verstrekt heeft, heeft de Opdrachtnemer het recht de
Overeenkomst te ontbinden en de Cliënt aansprakelijk te stellen voor
eventuele hieruit voortvloeiende schade.

6.5

Een afgesproken termijn voor het leveren van een dienst door de
Opdrachtnemer wordt nimmer beschouwd als een fatale termijn, behoudens
indien Partijen dit uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Een afgesproken
termijn begint te lopen op het moment dat de Cliënt alle door de
Opdrachtnemer gevraagde informatie aan de Opdrachtnemer heeft verstrekt.

6.6

Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst dit
vereist, heeft de Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten
verrichten door derden.

Artikel 7. Wijzigingen en meerwerk
7.1

Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de
Overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden
uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door de Opdrachtnemer in principe
slechts dan worden verricht, indien door Partijen daaromtrent een schriftelijke
nadere overeenkomst is getekend.

7.2

Deze extra werkzaamheden zullen door de Cliënt worden vergoed volgens de
gebruikelijke tarieven van de Opdrachtnemer.

7.3

De Cliënt aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld
in artikel 7.1 het overeengekomen of verwachte tijdsstip van voltooiing van
de Overeenkomst kan worden beïnvloed.

7.4

Indien naar het oordeel van de Opdrachtnemer een wijziging in de uitvoering
van de Overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens de Cliënt te
voldoen, is de Opdrachtnemer bevoegd die wijziging aan te brengen.
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Artikel 8. Honorarium
8.1

Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een tarief per
uur of een vast honorarium overeenkomen.

8.2

Beide tarieven zijn inclusief reis- en verblijfskosten de Opdrachtnemer, mits
deze binnen Nederland worden gemaakt. Voor reis- en verblijfskosten buiten
Nederland zal per overeenkomst een separate afspraak worden gemaakt.

8.3

Alle door de Opdrachtnemer gehanteerde prijzen/uurtarieven zijn exclusief
btw en andere heffingen van overheidswege.

8.4

De externe kosten verbonden van derden die in overleg met de Cliënt zijn
ingeschakeld zijn niet bij het uurtarief inbegrepen en worden apart in
rekening gebracht. Deze kosten dient de Cliënt vooraf aan de Opdrachtnemer
te voldoen.

8.5

De Opdrachtnemer is ten allen tijde gerechtigd om de kosten voor
werkzaamheden die niet onder de aangegane opdracht vallen in rekening te
brengen bij de Cliënt.

Artikel 9. Betaling
9.1

Betaling door de Cliënt dient te geschieden binnen 14 dagen na de
factuurdatum, door overschrijving naar een door de Opdrachtnemer op de
factuur aan te wijzen bankrekening.

9.2

De Opdrachtnemer is bevoegd een voorschot voor de te verrichten
werkzaamheden in rekening te brengen.

9.3

Indien de Cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen
termijn betaalt, verkeert hij zonder ingebrekestelling in verzuim. De
Opdrachtnemer is gerechtigd een wettelijke rente in rekening te brengen van
1 % per maand tot op de datum van algehele voldoening, waarbij een deel van
een maand geldt als één maand, dan wel de wettelijke handelsrente ex.
Artikel 6:119a BW indien deze rente hoger is.

9.4

Indien de Cliënt in verzuim is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen
komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening - in en buiten
rechte - voor rekening van de Cliënt. In ieder geval is de Cliënt
buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter grootte van 15% van de
hoofdsom vermeerderd met de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW,
dan wel de vertragingsrente ex artikel 6:119 BW. Daarnaast is de Cliënt alle
werkelijk gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd, zoals –doch niet
beperkt tot- de kosten van een advocaat/jurist, griffierechten en
deurwaarderskosten.

9.5

Door de Cliënt gedane betalingen strekken altijd ter afdoening van in de
eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van
opeisbare facturen die het langst open staan.
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9.6

De Opdrachtnemer heeft het retentierecht op alle zich onder zich bevindende
gegevens, papieren en andere goederen, tot aan het moment waarop de
Cliënt al hetgeen hij aan de Opdrachtnemer verschuldigd is heeft voldaan.

Artikel 10. Klachten
10.1

Alle klachten ter zake van de verrichte werkzaamheden en/of het
factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 14 dagen na de verzenddatum van
de stukken of de informatie waarop de klacht betrekking heeft, dan wel
binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien de Cliënt aantoont
dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan de
Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van
voornoemde termijnen wordt de Cliënt geacht de verrichte werkzaamheden
en/of facturen te hebben geaccepteerd.

10.2

Klachten schorten de betalingsverplichting van de Cliënt niet op.

10.3

Ingeval van een terechte klacht heeft de Opdrachtnemer de keuze tussen
aanpassing van het in rekening gebrachte tarief, het kosteloos verbeteren of
opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het gedeeltelijk
niet (meer) uitvoeren van de Opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van
door de Cliënt reeds betaald tarief. Indien het alsnog verrichten van de
overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de
Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.

Artikel 11. Geheimhouding
11.1

Het is Partijen niet toegestaan om informatie, die vertrouwelijk van aard is
c.q. zou kunnen zijn, aan derden die niet betrokken zijn bij de overeenkomst
te verstrekken dan wel de informatie aan te wenden voor een ander doel dan
waarvoor deze verkregen werd. Ten aanzien van dergelijke informatie geldt
voor alle Partijen een geheimhoudingsplicht. Informatie geldt als vertrouwelijk
indien dit door een der Partijen is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de
aard van de informatie.

11.2

Partijen zullen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
elkander enig deel van de informatie aan derden bekend maken behoudens
aan:
-

de eigen werknemers van partijen en dan slechts aan die werknemers die
de informatie dienen te kennen;

-

de (juridisch) adviseurs en accountants van Partijen, de inspecteur van
belastingen en derden die de rechtmatige taak of verplichting hebben om
de zaken van een Partij te kennen en in dat geval slechts voor zover die
informatie nodig is voor het vervullen van een dergelijke taak of
verplichting.
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11.3

De Cliënt zal de inhoud van de schriftelijke uitingen van de Opdrachtnemer
die niet zijn opgesteld of gedaan met de bedoeling derden van de daarin
neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken, tenzij de
opdrachtnemer daartoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven.

11.4

Partijen zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door
hen ingeschakelde derden alsook aan hun werknemers.

11.5

De verplichtingen op grond van dit artikel blijven tevens van kracht na
beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 12. Intellectuele eigendom
12.1

De Opdrachtnemer heeft het auteursrecht op alle werken, alsook overige
Intellectuele eigendomsrechten indien van toepassing, voortkomend uit de
geest welke zij gebruikt of gebruikt heeft en/of ontwikkelt in het kader van
de uitvoering van de Opdracht.

12.2

Het is de Cliënt uitdrukkelijk verboden de werken van de Opdrachtnemer, een
en ander in de ruimste zin van het woord, direct dan wel indirect openbaar te
(doen) maken, te (doen) verveelvoudigen of anderszins te exploiteren en
delen. Voornoemde exploitatie, op welke wijze dan ook, kan uitsluitend en
alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van de
Opdrachtnemer, behoudens de uitzonderingen in de wet en voor zover dit
passend is binnen het doel van de Opdracht. Ingeval van tussentijdse
beëindiging van de Opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige
toepassing.

Artikel 13. Overmacht
13.1

De Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting
indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet
is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in
het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

13.2

Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de
Opdrachtnemer opgeschort. In dat geval is de Opdrachtnemer verplicht te
leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Indien de overmachtsperiode
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. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de
Overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de Cliënt gehouden aan diens
verplichtingen jegens de Opdrachtnemer tot aan dat moment te voldoen. De
Opdrachtnemer is alsdan gerechtigd om het reeds nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Cliënt is
gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke
overeenkomst.
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13.3

Onder overmacht wordt verstaan: overheidsmaatregelen, bedrijfs-,
verkeers- en of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed
product, grondstoffen en / of hulpmiddelen, ziekte van ingezet personeel,
werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide
partijen onvoorziene technische complicaties etc. Met overmacht wordt gelijk
gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en / of
materiaal waarvan de Opdrachtnemer zich bij de uitvoering van de
Overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de
uitvoering van de Overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate
bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de
overeenkomst in redelijkheid niet van de Opdrachtnemer kan worden
gevergd.

Artikel 14. Aansprakelijkheid
14.1

De totale aansprakelijk van de Opdrachtnemer voor directe schade wegens
toerekenbare tekortkoming in nakoming van de Overeenkomst is te allen tijde
beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de Opdrachtnemer in het betreffende geval zal worden
uitgekeerd. Indien om welke reden dan ook geen uitkering door de
verzekeraar plaatsvindt is iedere aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding
van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de
tekortkoming gedeclareerde opdrachtsom. Bij opdrachten met een duur
langer dan 1 jaar is de vergoeding beperkt tot een maximum van 1 maal het
jaarhonorarium.

14.2

Indien een fout wordt gemaakt doordat de Cliënt aan de Opdrachtnemer
onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel deze informatie
niet tijdig is verstrekt, is de Opdrachtnemer voor de ontstane schade niet
aansprakelijk.

14.3

De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk in geval van overmacht.

14.4

Aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor indirecte schade,
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie is uitdrukkelijk uitgesloten.

14.5

De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer wegens toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien de
Cliënt de Opdrachtnemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke
stelt, daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming stellende
en Opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de
verplichtingen tekort blijft schieten.

14.6

Elke aanspraak van de Cliënt op vergoeding van schade dient schriftelijk en
gemotiveerd aan de Opdrachtnemer kenbaar te zijn gemaakt binnen acht (8)
kalenderdagen na de dag, waarop de Cliënt zowel met de schade als met de
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vermeende aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer bekend is geworden of
redelijkerwijs bekend had kunnen zijn. Een rechtsvordering van de Cliënt tot
vergoeding van schade vervalt in ieder geval door verloop van achttien (18)
maanden na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt.
14.7

De Cliënt zal de Opdrachtnemer vrijwaren voor alle aansprakelijkheid als
gevolg van aanspraken van derden alsmede voor schade, die is veroorzaakt
door handelen of nalaten van bij de uitvoering van de Overeenkomst
betrokken derden.

14.8

Indien de Cliënt aan de Opdrachtnemer informatiedragers, elektronische
bestanden of software etc. verstrekt, garandeert de Cliënt dat deze materialen
vrij zijn van virussen en defecten. Eventuele door het gebruik van deze
materialen veroorzaakte schade wordt volledig door de Cliënt vergoed.

14.9

Buiten de in dit artikel 14.1 genoemde aansprakelijkheid rust op de
Opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens
de Cliënt en/of derden, ongeacht de grondslag van eventuele vorderingen.

Artikel 15. Opschorting / Annulering
15.1

De Opdrachtnemer is gerechtigd (verdere) uitvoering van de Overeenkomst
op te schorten, indien de Cliënt de betalingscondities niet in acht neemt of
anderszins zijn verplichtingen niet nakomt, één en ander onverminderd het
recht van de Opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen. De
Opdrachtnemer zal slechts van dit opschortingsrecht gebruik maken nadat zij
de Cliënt daarvan van tevoren op de hoogte heeft gesteld en hem een korte
termijn heeft gegund om alsnog aan zijn (betalings)verplichting te voldoen.
De duur van de voornoemde korte termijn zal zijn aangepast aan de
omstandigheden van het geval. De Opdrachtnemer aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor eventuele schade die de Cliënt lijdt, welke ontstaat als
gevolg van een opschorting van de werkzaamheden als hier bedoeld.

15.2

De Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om Overeenkomsten geheel
of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving,
rechtspraak of (semi-)overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer
van de Opdrachtnemer kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient de
Opdrachtnemer de annulering schriftelijk aan de Cliënt mede te delen. Deze
is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

15.3

Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft de Cliënt
niet het recht de Overeenkomst te annuleren, of de afname van - of betaling
voor diensten te weigeren, tenzij hij de Opdrachtnemer schriftelijk alsnog een
redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en de Opdrachtnemer ook
binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan.
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Artikel 16. Beëindiging
16.1

Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien
Partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling
van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de
overeenkomst, tenzij Partijen schriftelijk een andere betaling schriftelijk
overeengekomen zijn, dan wel indien sprake is van een van de situaties als
genoemd in lid 2.

16.2

Deze overeenkomst komt op de volgende wijzen tot een eind:
a) door het verstrijken van de tijd waarvoor de Overeenkomst is aangegaan: met
ingang van de einddatum van rechtswege
b) door annulering door de Cliënt conform artikel 15: met onmiddellijke ingang;
c) indien de Opdrachtnemer of de Cliënt één of meer verplichtingen uit de
Overeenkomst niet of niet volledig nakomt, of bij enige andere vorm van niet
nakoming en het verzuim niet binnen veertien dagen na ontvangst van een
ingebrekestelling per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs zal zijn hersteld:
met onmiddellijke ingang door ontbinding door één van de Partijen;
d) indien de Opdrachtnemer of de Cliënt in staat van faillissement wordt verklaard of
de Cliënt surseance van betaling verkrijgt, beslag wordt gelegd - indien en voor
zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Cliënt,
of een andere omstandigheid waardoor de Cliënt niet langer vrijelijk over zijn
vermogen kan beschikken: met onmiddellijke ingang door schriftelijke opzegging
door één van de Partijen.

Ter zake van bovengenoemde ontbinding/opzeggingen zijn Partijen geen
schadevergoeding aan elkaar verschuldigd. De vorderingen op de Cliënt zijn bij
beëindiging om wat voor reden dan ook onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 17. Slotbepalingen
17.1

Mocht enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd
worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en
zal/zullen de nietige of vernietigde bepaling(en) van deze algemene
voorwaarden worden vervangen door een nieuwe, rechtens toelaatbare
bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige
of vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen.

17.2

Onduidelijkheden over de inhoud van de Algemene Voorwaarden, of situaties
die niet in de Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden
beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

17.3

De Opdrachtnemer is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of
aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde
worden doorgevoerd. De invloed van grote inhoudelijke wijzigingen wordt
met de Cliënt besproken.

17.4

De Cliënt verplicht zich om de Opdrachtnemer van iedere adreswijziging
onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen, bij gebreke waarvan het bij
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de Opdrachtnemer in de administratie bekende adres van de Cliënt als
domicilie van de Cliënt geldt.
17.5

De Opdrachtnemer verwerkt ten behoeve van de uitvoering van de
Overeenkomst en hieruit voortkomende overeenkomsten persoonsgegevens,
waartoe door het aangaan van de Overeenkomst toestemming wordt gegeven.

17.6

De Opdrachtnemer is gerechtigd de door de Cliënt verstrekte emailadressen
voor toekomstige correspondentie aan te wenden, tenzij de Cliënt middels
een opt-out expliciet heeft aangegeven dit niet te willen.

17.7

De Cliënt is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de
Overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer is wel gerechtigd de
Overeenkomst, dan wel enige of alle rechten en verplichtingen uit de
Overeenkomst, over te dragen. Door akkoord te gaan met de Algemene
Voorwaarden dan wel de Overeenkomst aan te gaan geeft de Cliënt daartoe
uitdrukkelijke toestemming.

17.8

De Algemene Voorwaarden, alsook alle Overeenkomsten tussen de
Opdrachtnemer en de Cliënt, worden beheerst door het Nederlandse recht.

17.9

Alle geschillen welke tussen de Opdrachtnemer en de Cliënt mochten
ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende
overeenkomsten, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter te Utrecht, tenzij de Opdrachtnemer ervoor kiest het geschil aan een
ander gerecht voor te leggen.
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