Algemene voorwaarden t.b.v. webdesign.
Toepasselijkheid van de voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en / of overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
Offerte:
Na het oriëntatie gesprek zal een eerste opzet worden gemaakt, na goedkeuring van opdrachtgever, ondertekening en terugzending van de uitgebrachte
offerte zal de definitieve website worden gerealiseerd, de op de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
Mocht opdrachtgever niet bevoegd zijn, namens de firma een overeenkomst te sluiten, zal deze op persoonlijke titel worden gesommeerd de kosten te
voldoen.
Uitvoering van de overeenkomst.
HJ Solutions zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, en indien een goede uitvoering dit vereist, heeft HJ Solutions het recht
bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
De duur van de overeenkomst is voor onbepaalde tijd, tenzij anders is overeengekomen indien opdrachtgever deze overeenkomst wil beëindigen,
geldt een opzegtermijn van 2 maanden, en behoud HJ Solutions alle rechten en bevoegdheden op grond van de Auteurswet (zie Copyright).
Opdrachtgever dient de hoeveelheid tekst te leveren per e-mail of post, op diskette, in txt of doc.bestand (Word), foto's dienen te worden geleverd in
gif. of jpg. formaat, is dit niet mogelijk dan kan volstaan worden met normale foto's, waarna opdrachtnemer deze zal scannen.
Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat hij/zij schriftelijke toestemming heeft verkregen, indien tekst en/of foto's niet door opdrachtgever is
ontworpen of vervaardigd.
Indien opdrachtgever de opdracht intrekt, en een andere partij een website voor opdrachtgever ontwerpt, met als basis het ontwerp van
opdrachtnemer, is opdrachtgever de totale kosten zoals vermeld op de factuur verschuldigd, wordt de opdracht tussentijds ingetrokken zonder dat
een andere partij een website vervaardigd, is de opdrachtgever een naar alle redelijkheid honorarium verschuldigd.
Indien opdrachtgever dit wenst kan HJ Solutions voor hosting zorgen (indien niet aanwezig), mocht dital zijn geschied, dient opdrachtgever het
mogelijk te maken dat de site door HJ Solutions op het Internet kan worden geplaatst.
Aansprakelijk:

•
•
•
•
•
•
•

De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de gegevens gepresenteerd op hetInternet via de door HJ Solutions ontworpen,
gemaakte en / of geplaatste website, na leveringsdatum, tenzij anders is overeengekomen.
HJ Solutions is niet aansprakelijk voor schade, van welke aarddan ook, ontstaan doordat HJ Solutions is uitgegaan van door de opdrachtgever
verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheden of onvolledigheden voor HJ Solutions kenbaar behoorde te zijn.
HJ Solutions is niet aansprakelijk voor de door opdrachtgever verstrekte gegevens en/of materiaal welke op oneigenlijke wijze is verkregen
en/of is vervaardigd.
HJ Solutions is nimmer verantwoordelijk voor het niet functioneren van de website bij storingen of onderbrekingen van de internetstructuur
waardoor de site niet bereikbaar is of wordt, voor fouten van derden bij het ontwerpen van software, of andere omstandigheden waarin
opdrachtnemer geen blaam treft.
HJ Solutions is in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, gevolgschade, schade door bedrijfsstagnatie, gegevens verlies,
financiële verliezen of gederfde schade.
Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade welke HJ Solutions lijdt als gevolg van handelingen in strijd met de Overeenkomst en/of Algemene
Voorwaarden.
Opdrachtgever zal, indien HJ Solutions dient te zorgen voor domeinnaam en/of hosting (provider) de door HJ Solutions benodigde stukken aan
te leveren, indien dit op enige wijze niet mogelijk is, hier zelf voor zorg te dragen.

Betaling en facturering

•
•
•
•
•
•
•
•

Opdrachtgever is voor het ontwerp, maken, plaatsen en/of onderhouden van de internetpresentatie de door HJ Solutions op de offerte
vastgestelde vergoeding verschuldigd.
Deze vergoeding zal binnen 14 dagen zijn voldaan na ontvangst van de factuur, welke zal worden verstuurd nadat de website op het Internet is
gezet en na behoren functioneert.
Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is overeengekomen.
Alle genoemde prijzen zijn inclusief: ontwerp website, aanmelden bij zoekmachines, bezoekersteller, invul/bestelformulieren ontwerpen,
verwerken en scannen.
Prijzen zijn inclusief onderhoud voor dat jaar, in welke de website is vervaardigd, voor volgende jaren zal indien opdrachtgever dit wenst, een
vast bedrag in rekening worden gebracht, tenzij anders overeengekomen.
Prijzen zijn exclusief: domeinnaam en hosting (zie voorwaarden).
Prijzen zijn exclusief vergoedingen voor, door derden vervaardigde software welke opdrachtgever aan de site, door opdrachtnemer zou willen
toegevoegd hebben.
Mocht opdracht worden teruggenomen nadat plaatsing van de website én betaling van de factuur hebben plaatsgevonden vind er geen restitutie
van gelden plaats.

Copyright
1.
2.
3.
4.

Het Copyright rust op alle door HJ Solutions vervaardigt en ontworpen materiaal zoals websites , pagina’s , banners e.d. ( excl. de door
opdrachtgever geleverd materiaal).
Door opdrachtgever geleverd materiaal (tekst + foto’s) worden aan deze geretourneerd indien een overeenkomst wordt beëindigd.
HJ Solutions blijft te allen tijde eigenaar van onder lid 1 genoemde zaken.
HJ Solutions kan nooit worden verplicht software ter beschikking van klant te stellen welke door HJ Solutions is aangeschaft indien een
overeenkomst wordt ontbonden.

