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Algemene Voorwaarden Bouwmeester 

Media Vof  

 

Artikel 1. Definities/Algemeen 

 

1. In deze algemene voorwaarden wordt 

verstaan onder Bouwmeester Media Vof:- 

gebruiker van deze algemene 

voorwaarden.   

2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of 

rechtspersoon met wie Bouwmeester 

Media Vof  een overeenkomst sluit. 

3. De voorwaarden zijn van toepassingen op 

de totstandkoming, de inhoud en de 

nakoming van alle tussen Bouwmeester 

Media Vofen opdrachtgever gesloten 

overeenkomsten strekkende tot levering 

van zaken en/of het verrichten van 

diensten door Bouwmeester Media Vof. De 

algemene voorwaarden zijn tevens van 

toepassing op alle overeenkomsten met 

opdrachtgever , voor de uitvoering 

waarvan derden dienen te worden 

betrokken 

4. Algemene voorwaarden van de 

opdrachtgever zijn niet van toepassing, 

tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is 

overeengekomen  

5. Indien één of meer bepalingen in deze 

algemene voorwaarden nietig zijn of 

vernietigd de bepalingen overeenkomen  

 

Artikel 2. Toepasselijkheid 
 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van 

toepassing op alle aanbiedingen, offertes 

en alle door Bouwmeester Media Vof 

gesloten overeenkomsten en verrichtte 

diensten en alle overige door 

Bouwmeester Media Vof  verrichtte 

handelingen. 

2. Door ondertekening van een 

overeenkomst met Bouwmeester Media 

Vof verklaart de opdrachtgever dat hij 

kennis heeft genomen van deze algemene 

voorwaarden van Bouwmeester Media Vof 

en dat hij met deze voorwaarden akkoord 

gaat. 

3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij 

in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk 

anders is aangegeven. 

4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of 

andere voorwaarden van de 

opdrachtgever worden uitdrukkelijk van 

de hand gewezen. 

5. Indien enige bepaling van deze algemene 

voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, 

zullen de overige bepalingen van deze 

algemene voorwaarden volledig van 

kracht blijven en zal Bouwmeester Media 

Vof  en opdrachtgever in overleg treden 

teneinde nieuwe bepalingen ter 

vervanging van de nietige c.q. vernietigde 

bepalingen overeen te komen,waarbij 

zoveel mogelijk het doel en de strekking 

van de nietige c.q. vernietigde bepaling in 

acht worden genomen. 

 

Artikel 3. 

Aanbiedingen/offertes/Overeenkoms

ten 

 

1. Alle door Bouwmeester Media Vof  

gemaakte aanbiedingen en 

prijsopgave/offertes zijn vrijblijvend; zij 

zijn geldig gedurende 1 maand ( 30 

dagen), tenzij anders aangegeven. 

2. De prijzen in de 

aanbiedingen/offertes/prijsopgave zijn 

exclusief btw en andere heffingen van 

overheidswege en exclusief in het kader 

van de overeenkomst te maken kosten, 

waaronder verzend en 

administratiekosten, tenzij anders is 

aangegeven. 

3. Een overeenkomst met Bouwmeester 

Media Vofkomt tot stand indien aan de 

volgende voorwaarden is voldaan: het 

offerte- of contract- 

formulier is ingevuld, gedateerd en 

ondertekend door de opdrachtgever of in 

de vorm van een andere schriftelijke 

bevestiging (waaronder e-mail etc.), 

ontvangen en geaccepteerd door 
Bouwmeester Media Vof. 

Bouwmeester Media Vof  is slechts aan de 

offertes gebonden indien de aanvaarding 

hiervan door de opdrachtgever schriftelijk 

en ondertekend binnen 1 maand, aan 

Bouwmeester Media Vof wordt bevestigd, 

tenzij anders aangegeven. 

4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten 

overeenkomst tussen de opdrachtgever 

en Bouwmeester Media Vof  zijn pas 

geldig vanaf het moment dat deze 

wijzigingen middels een aanvullende of 

gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard 

door beide partijen. 

5. Bouwmeester Media Vofis gerechtigd 

prijsstijgingen door te berekenen indien 

zich tussen het moment van de 

aanbieding en levering, de tarieven ten 

aanzien van bijvoorbeeld lonen en kosten, 

zijn gestegen. 

6. Bouwmeester Media Vof mag het 

overeengekomen tarief verhogen wanneer 

tijdens de uitvoering van de 

werkzaamheden blijkt dat de 

oorspronkelijk overeengekomen dan wel 

te verwachten hoeveelheid werk in 

zodanige mate onvoldoende werd 

ingeschat bij het sluiten van de 

overeenkomst, en zulks niet aan 

Bouwmeester Media Vofkan worden 

toegerekend, dat in redelijkheid van 

Bouwmeester Media Vof niet verwacht 

mag worden de werkzaamheden tegen 

het oorspronkelijk overeengekomen tarief 

uit te voeren. 

7. Aanbiedingen of offertes gelden niet 

automatisch voor toekomstige 

opdrachten. 

 

Artikel 4. Prijzen, facturatie en 

betalingen 
 

1. In geval van een overeenkomst waarin 

sprake is van door opdrachtgever te 

betalen periodiek vervallende bedragen, 

geldt dat Bouwmeester Media Vof  

gerechtigd is door middel van een 

schriftelijke kennisgeving op een termijn 

van tenminste drie maanden de geldende 

prijzen en tarieven aan te passen. 

2. Tariefswijziging kan plaats vinden bij 

wijziging van de inhoud van de opdracht, 

bij verlenging van de opdracht of bij 

wijzigingen in voor Bouwmeester Media 

Vof van toepassing zijnde wet- en 

regelgeving. 

3. In beginsel geldt een betalingstermijn van 

14 dagen na factuurdatum, partijen 

kunnen schriftelijk ook een andere 

betalingstermijn overeen¬komen. De 

geldende betalingstermijn is een fatale 

termijn. 

4. Alle kosten verband houdend met betaling 

komen voor rekening van opdrachtgever. 

Betalingen strekken in de eerste plaats in 

mindering op de kosten, vervolgens in 

mindering op de opengevallen rente en 

tenslotte op de hoofdsom en de lopende 

rente. Bestaat de hoofdsom uit meerdere 

facturen dan wordt betaling toegerekend 

aan de oudste opeisbare factuur of 

facturen, ongeacht de vermelding van 

factuurnummers die opdrachtgever aan de 

betaling toekent. 

5. Blijft opdrachtgever in gebreke met 

betaling binnen de overeengekomen 

betalingstermijn, dan is opdrachtgever 

zonder nadere ingebrekestelling in 

verzuim. Bij verzuim is opdrachtgever 

over de hoofdsom per maand of gedeelte 

daarvan een rente van 1% verschuldigd. 

Ingeval de wettelijke rente ex artikel 

6:119a BW of artikel 6:119 BW hoger 

mocht zijn, is opdrachtgever de wettelijke 

rente verschuldigd. 

6. Is opdrachtgever in verzuim met het 

nakomen van zijn  

betalingsverplichtingen, dan komen alle 

door Bouwmeester Media Vof 

redelijkerwijze te maken kosten ter 

verkrijging van voldoening buiten rechte 

voor rekening van opdrachtgever. De 

buitengerechtelijke incassokosten worden 

vastgesteld conform de 
kantonrechterstaffel van Commissie 

Voorwerk II. 

a.Indien Bouwmeester Media Vof 

opdrachtgever in rechte op betaling 

aanspreekt of anderszins in rechte op de 

naleving van de overeenkomst 

aanspreekt, dan is opdrachtgever 

gehouden alle in verband met de 

gerechtelijke procedure daadwerkelijk 
door de Bouwmeester Media Vof 

gemaakte kosten, zoals de kosten van 

rechtsbijstand, beslaglegging en 

griffierechten, te betalen indien 

Bouwmeester Media Vof in rechte geheel 

of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld. 
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b.Indien opdrachtgever na – herhaald – 

betalingsverzoek na het verstrijken van de 

geldende betalingstermijn met betalen in 

gebreke blijft, dan heeft Bouwmeester 

Media Vof het recht om zonder nadere 

ingebrekestelling al haar verplichtingen 

jegens opdrachtgever op te schorten, 

Bouwmeester Media Vof het recht de 

hosting van een website terstond te 
beëindigen en heeft  Bouwmeester Media 

Vof het recht door haar voor 

opdrachtgever beheerde domeinnamen 

technisch op te heffen of op haar naam te 

doen laten registreren. Indien 

opdrachtgever weer gebruik wil maken 

van zijn website en domeinnamen dan 

dient hij eerst de vordering te betalen 

alsmede de kosten van heraansluiting bij 
vooruitbetaling te voldoen. 

7. Facturering van onderhoudskosten, 

hosting en domeinnaam gebeurt per jaar 

vooraf. 

8. Alle kosten, vallende op de betaling, 

waaronder wissel- en bankkosten, zijn 

voor rekening van opdrachtgever. 

 

Artikel 5. Reclame. 

 

1. De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige 

aanlevering van het materiaal. 

Opdrachtgever is gehouden met bekwame 

spoed, uiterlijk binnen 8 werkdagen na 

het in de testmodus plaatsen van de 

website, althans binnen 14 dagen na 

mededeling door  Bouwmeester Media Vof 
dat haar werkzaamheden zijn voltooid, te 

onderzoeken of Bouwmeester Media Vof 

de overeenkomst deugdelijk is 

nagekomen en Bouwmeester Media Vof 

2.  terstond schriftelijk in kennis te stellen 

zodra opdrachtgever het tegendeel blijkt.  

3. Reclames geven opdrachtgever niet het 

recht om de betaling op te schorten. 

Bij tijdige reclame (sub 3) stelt 

opdrachtgever Bouwmeester Media Vof 

 in de gelegenheid onderzoek in te stellen 

naar de gegrondheid van de reclame. Bij 

een terechte reclame verleent 

opdrachtgever aan de  Bouwmeester 
Media Vof 

4. een redelijke termijn voor herstel of 

aanpassing conform aanwijzingen van 

opdrachtgever mits verricht binnen het 

kader van de opdracht. 

5. De nakoming van de overeenkomst geldt 

tussen partijen als deugdelijk. 

 
Artikel 6. Uitvoering van de 

overeenkomst 

 

1. Bouwmeester media Vof zal de 

overeenkomst naar beste inzicht en 

vermogen en overeenkomstig de eisen 

van goed vakmanschap uitvoeren, een en 

ander conform de op dat moment 

bekende stand der wetenschap en 

techniek 

2. Bouwmeester Media heeft het recht 

bepaalde werkzaamheden te laten 

verrichten door derden.  

3. Indien de overeenkomst tot uitvoering is 

aangegaan met het oog op uitvoering 

door een bepaalde persoon zal 

Bouwmeester Media Vof steeds gerechtigd 

zijn deze persoon te vervangen door een 

of meer andere personen met dezelfde 

kwalificaties. 

4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat 

alle gegevens, waarvan Bouwmeester 

Media Vof aangeeft dat deze noodzakelijk 

zijn of waarvan opdrachtgever 

redelijkerwijze behoort te begrijpen dat 

deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren 

van de overeenkomst, op eerste verzoek 

althans tijdig aan Bouwmeester Media Vof 

worden verstrekt. Indien genoemde 

gegevens niet, niet tijdig of niet na 

uitdrukkelijk verzoek van  Bouwmeester 

Media Vof  worden verstrekt, heeft 

Bouwmeester Media Vof het recht de op 
haar rustende verplichtingen op te 

schorten en/of de uit de vertraging 

voortvloeiende extra kosten aan 

opdrachtgever in rekening te brengen. 

5. Indien Bouwmeester Media Vof door 

gebruiker niet in staat gesteld wordt haar 

werkzaamheden uit te voeren als bedoeld 

in artikel 6 sub 4, dan is het volledige 

bedrag van de opdracht ineens opeisbaar, 

opdrachtgever komt alsdan niet het recht 

op opschorting of verrekening toe. 

6. Indien opdrachtgever Bouwmeester media 

Vof niet in staat stelt de opgedragen 

werkzaamheden volledig uit te voeren, 

door het niet voldoen aan het bepaalde in 

artikel 6 sub 4, dan vormt dit een grond 

de overeenkomst te ontbinden, waarbij de 

schade door partijen wordt gefixeerd op 

het bedrag de opdracht. 

7. Bouwmeester Media Vof  is niet 

aansprakelijk voor schade, van welke aard 

ook, doordat gebruiker is uitgegaan van 

door de opdrachtgever verstrekte onjuiste 

en/of onvolledige gegevens, tenzij deze 

onjuistheid of onvolledigheid voor 

Bouwmeester Media Vof kenbaar 

behoorde te zijn. 

8. Bouwmeester Media Vof  zal het werk 

opleveren binnen de in de offerte 

aangegeven termijn. De opdrachtgever 

verplicht zich door ondertekening van de 

offerte zijn/haar medewerking hieraan te 

verlenen. Indien opdrachtgever dit nalaat 

zal het totaalbedrag na het verstrijken 

van de oplevertermijn geheel worden 

gefactureerd. 

9. Voor het schrijven van artikelen in 

opdracht van opdrachtgever heeft 

Bouwmeester Media Vof het recht een 

opdrachtgever een opdrachtformulier te 

laten ondertekenen.Dit om bijvoorbeeld 

bij organisaties van evenementen te 

kunnen aantonen dat Bouwmeester Media 

Vof  hier opdracht voor heeft, zonder de 

ondertekende offerte te hoeven 

overleggen. 

10. Indien door Bouwmeester Media Vof of 

door Bouwmeester Media Vof 

ingeschakelde derden in het kader van de 

opdracht werkzaamheden worden verricht 

op de locatie van opdrachtgever of op een 

door de opdrachtgever aangewezen 

locatie,draagt opdrachtgever kosteloos 

zorg voor de door die medewerkers in 

redelijkheid gewenste faciliteiten. 

11. Bouwmeester Media Vof is niet 

aansprakelijk voor schade, van welke aard 

ook, doordat Bouwmeester Media Vof is 

uitgegaan van door opdrachtgever 

verstrekte onjuist en/of onvolledige 

gegevens. 

12. Opdrachtgever vrijwaart Bouwmeester 

Media Vof voor eventuele aanspraken van 

derden, die in verband met de uitvoering 

van de overeenkomst schade lijden welke 

aan opdrachtgever toerekenbaar is. 

 

Artikel 7. Wijzigingen en meerwerk 

 

1. Indien Bouwmeester Media Vof op verzoek 

of met voorafgaande instemming van 

opdrachtgever werkzaamheden of andere 

prestaties heeft verricht die buiten de 

inhoud of omvang de overeengekomen 

diensten en producten vallen, zullen deze 

werkzaamheden of prestaties door 

Opdrachtgever aan Bouwmeester Media 

Vof worden vergoed volgens de 

gebruikelijke tarieven van Bouwmeester 

Media Vof . Bouwmeester Media Vof is 

echter niet verplicht aan een dergelijk 

verzoek te voldoen en kan verlangen dat 

daar voor een afzonderlijke schriftelijke 

overeenkomst wordt gesloten. 

2. Voor zover voor de diensten en producten 

een vaste prijs is afgesproken en partijen 

voornemens zijn om met betrekking tot 

extra werkzaamheden of prestaties een 

afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal 

Bouwmeester Media Vof opdrachtgever 

tevoren schriftelijk informeren over de 

financiële consequenties van die extra 

werkzaamheden of prestaties. 

3. Na het goedkeuren van de offerte en het 

goedkeuren van de eerste opzet van een 

product is het niet mogelijk om kosteloos 

veranderingen aan het design te laten 

uitvoeren. 

4. Tariefswijziging kan plaats vinden bij 

wijziging van de inhoud van de opdracht, 

bij verlenging van de opdracht of bij 

wijzigingen in voor Bouwmeester Media 

Vof van toepassing zijnde wet- en 

regelgeving. 

 

Artikel 8. Duur en beëindiging 
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1. De overeenkomst wordt aangegaan voor 

de duur van 12 maanden, tenzij anders is 

overeengekomen. Daarna wordt de 

overeenkomst stilzwijgend verlengd voor 

telkens de duur van 12 maanden.  

2. Beide partijen kunnen de overeenkomst 

schriftelijk, per aangetekende brief, 

opzeggen met inachtneming van een 

opzegtermijn van twee maanden. 

3. Bouwmeester Media Vof kan de nakoming 

van haar verplichtingen opschorten of de 

overeenkomst zonder inachtneming van 

een opzegtermijn en zonder nadere 

ingebrekestelling met onmiddellijke 

ingang ontbinden indien opdrachtgever de 

verplichtingen uit de overeenkomst niet of 

niet volledig nakomt, indien na het sluiten 

van de overeenkomst Bouwmeester Media 

Vof kennis heeft gekregen van 

omstandigheden die goede grond geven 

te vrezen dat opdrachtgever de 

verplichtingen niet zal nakomen, indien 

opdrachtgever bij het sluiten van de 

overeenkomst verzochte zekerheid niet 

verstrekt of indien opdrachtgever in staat 

van faillissement, in surseance van 

betaling is komen te verkeren, indien de 

wettelijke schuldsanering op 

opdrachtgever van toepassing is verklaard 

of indien opdrachtgever anderszins het 

vrije beheer over zijn vermogen heeft 

verloren. Alsdan heeft opdrachtgever geen 

recht op schadevergoeding. 

4.  heeft zonder daartoe schadeplichtig te 

worden, het recht de overeenkomst 

onmiddellijk te beëindigen indien 

opdrachtgever een oneigenlijk gebruik 

maakt van het internet, opdrachtgever 

informatie verspreidt die strijdig is met de 

wet en de goede zeden. 

5. Het is opdrachtgever niet toegestaan op 

de website 

informatie te verspreiden die op enige 

wijze discriminerend of kwetsend is, 

tevens is het niet toegestaan om 

zogenaamde adultpages, mp3pages of 

daaraan gerelateerd te plaatsen op de 

website. Handelen in strijd met deze 

verplichting geeft Bouwmeester Media Vof 

het recht terstond de website te weigeren 
en de overeenkomst te beëindigen.  

6. Indien de overeenkomst door 

Bouwmeester Media Vof wordt ontbonden 

zijn de vorderingen op opdrachtgever 

onmiddellijk opeisbaar. Indien 

Bouwmeester Media Vof de nakoming van 

verplichtingen opschort, behoudt zij haar 

aanspraken uit de wet en overeenkomst. 

Bouwmeester Media Vof heeft steeds het 

recht schadevergoeding te vorderen. 

7. Het data/emailverkeer door opdrachtgever 

is beperkt tot een hoeveelheid van 

maximaal 40 GB per maand. Boven deze 

hoeveelheid dienen nieuwe prijsafspraken 

te worden gemaakt. Bij bulkmail of 

verspreiden van spam dat direct of 

indirect  

betrekking heeft op accounts en/of 

domeinnamen die door Bouwmeester 

Media Vof worden beheerd, Bouwmeester 

Media Vof  het recht om terstond en 
zonder overleg het domein af te sluiten. 

Kosten en schade hiermee verband 

houdend worden op opdrachtgever 

verhaald.   

 

Artikel 9. Levering en levertijd 

 

1. Uitvoering van de opdracht tot het 

realiseren van een website geschiedt zo 

spoedig mogelijk na aanvaarding van de 

opdracht Bouwmeester Media Vof en na 

ontvangst van de gegevens van 

opdrachtgever benodigd voor het 

realiseren van een website.  

2. De levering van een website vindt plaats 

door het ontwerp van de website in 

testmodus te plaatsen op het internet 

onder gelijktijdige verstrekking van codes 

aan opdrachtgever benodigd voor het 

beheer van de website. 

3. Door opdrachtgever aangedragen 

wijzigingen of aanvullingen op een 

website die in de testmodus voor 

opdrachtgever bereikbaar is, beïnvloeden 

het tijdstip van voltooiing van de 

uitvoering van de werkzaamheden 

Bouwmeester Media Vof niet. Indien de 

wijziging of aanvulling tot meerkosten 

leiden, zal tenzij uitdrukkelijk anders is 

overeengekomen geschiedt Bouwmeester 

Media Vof opdrachtgever daartoe voor het 

aanbrengen van die wijzigingen en/of 

aanvul-lingen informeren. Indien een 

vaste prijs is overeengekomen zal 

Bouwmeester Media Vof aangeven in 

hoeverre de wijziging of aanvulling een 

overschrijding van de prijs tot gevolg 

heeft. Indien de wijziging of aanvulling 

het gevolg is van een omstandigheid die 

aan Bouwmeester Media Vof kan worden 

toegerekend, dan zullen geen meerkosten 

in rekening worden gebracht. Omvat de 

opdracht tevens de huur van een domein 

dan is de opdrachtgever voor dit domein 

een entreebijdrage verschuldigd. De 

entreebijdrage, de licentiekosten, de 

eerste maandvergoeding en alle overige 

aan het domein verbonden kosten, zijn bij 

vooruitbetaling verschuldigd. 

4. verzending van de goederen voor 

rekening en risico van opdrachtgever, ook 

indien het vervoer door ons en/of voor 

onze rekening mocht geschieden. 

5. Overschrijding van de levertijd geldt 

echter nimmer als wanprestatie en laat de 

verplichting aan cliënt om de goederen af 

te nemen onverlet. In geen geval is 

opdrachtgever gerechtigd de 

overeenkomst te annuleren, de ontvangst 

van de goederen of de betaling daarvan te 

weigeren, of op schadevergoeding 

aanspraak te maken. 

 

Artikel 10. Copyright 

 

1. Alle aan Bouwmeester Media Vof 

verstrekte goederen worden aan 

opdrachtgever terug gegeven als deze dat 

wenst. 

2. Alle door Bouwmeester Media Vof 

ontwikkelde ontwerpen, concepten en 

producten kunnen door Bouwmeester & 

Bouwmeester B.V. web en Bouwmeester 

Media Vof  voor eigen promotiedoeleinden 

worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders 

is overeengekomen met de 

opdrachtgever. 

3. Bouwmeester Media Vof mag de 

ontwerpen welke in opdracht van de 

opdrachtgever zijn gemaakt gebruiken 

voor promotie en/of publiciteit, tenzij 

anders afgesproken. 

4.  

5. Artikel 11: Logo-Ontwerper 

6.  

1. Zoals in artikel 7 van deze Algemene 

Voorwaarden reeds vermeld berusten alle 

Intellectuele Eigendomsrechten op de 

website van Bouwmeester Media en alle 

Diensten en Producten die Bouwmeester 

Media Vof in het kader van de 

Overeenkomst ter beschikking stelt, bij 

Bouwmeester Media Vof of bij de derde 

van wie Bouwmeester Media Vof het recht 

heeft verkregen. 

2. Bouwmeester Media Vof verleent Afnemer 

een exclusieve licentie, geldig binnen het 

geografische gebied 'Nederland', om de 

aan haar toekomende Rechten van 

Intellectuele Eigendom te gebruiken als 

onderdeel van het door hem ontworpen 

logo. 

3. Bouwmeester Media Vof behoudt ten alle 

tijden het recht om de haar toekomende 

Intellectuele Eigendomsrechten 

beschikbaar te stellen voor gebruik door 

andere afnemers buiten het geografische 

gebied ‘Nederland’. 

4. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het 

ontwerp van het logo. Het door afnemer 

ontworpen logo, t.w. een combinatie van 

symbool, tekst, opmaak en kleurkeuze, 

wordt na ontvangst van de betaling van 

afnemer door Bouwmeester Media Vof 

beschikbaar gesteld voor download. 

Bouwmeester Media Vof stelt afnemer 

hiervan middels een emailnotificatie op de 

hoogte. 

5. Bouwmeester Media Vof kan niet 

garanderen dat het door Afnemer 

ontworpen logo geen inbreuk maakt op 

handelsnamen of rechten van intellectuele 

eigendom van derden. Bouwmeester 

Media geeft geen garantie en doet geen 
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onderzoek naar de geschiktheid van het 

logo voor handelsnaam- of 

merkregistratie. Dit is de uitsluitende 

verantwoordelijkheid van afnemer. 

6. Afnemer vrijwaart Bouwmeester Media 

tegen aanspraken van derden dat onder 

de Overeenkomst door afnemer 

ontworpen logo's inbreuk maken op 

Intellectuele Eigendomsrechten of 

anderszins onrechtmatig zijn. 

7.  

Artikel 12: Drukwerk-Ontwerper 

 

1. Op alle drukwerkbestellingen en -

leveringen zijn van toepassing de 

Leveringsvoorwaarden voor de Grafische 

Industrie. Deze leveringsvoorwaarden zijn 

opgesteld door het Koninklijk Verbond van 

Grafische Ondernemingen en 

gedeponeerd onder nummer 6/2002 ter 

griffie van de Arrondissementsrechtbank 

te Amsterdam. 

2.  

Artikel 13. Auteursrecht en 

Licentierecht 

 

1. Op de voorstellen en gerealiseerde 

ontwerpen is het algemeen geldende 

auteurs- en licentie- of gebruiksrecht van 

toepassing. Het auteursrecht blijft te allen 

tijde bij Bouwmeester Media Vof bureau. 

Dat betekent dat het ontwerp 

onveranderd moet worden toegepast, 

tenzij anders overeengekomen met 

Bouwmeester Media Vof Dit beschermt de 

oorspronkelijke kwaliteit van het ontwerp. 

Voor het hergebruik van het ontwerp 

gelden licentierechten die Bouwmeester 

Media Vof in rekening kan brengen. Dit 

wordt in overeenstemming met de 

opdrachtgever besproken. 

2.  

Artikel 14. Aansprakelijkheid en 

vrijwaring 

 

1. Bouwmeester Media Vof en personen 

werkzaam in de opdracht ter uitvoering 

van de overeenkomst, ons personeel 

daaronder begrepen, kunnen op geen 

enkele wijze door opdrachtgever 

aansprakelijk worden gesteld voor de 

schade van welke aard dan ook, 

bedrijfsschade en andere gevolgschade 

door wie dan ook geleden, voortvloeiende 

uit, of in verband staande met door ons 

geleverde of ter beschikking gestelde 

producten of diensten, tenzij een 

dergelijke schade te wijten is aan opzet of 

grove schuld. 

2. De aansprakelijkheid van Bouwmeester 

Media Vof  zal ten allen tijden beperkt 

blijven tot het aan opdrachtgever in 

rekening gebrachte of nog in rekening te 

brengen. 

 

Artikel 15. Overmacht 

 

1. Onder overmacht wordt verstaan naast 

hetgeen in de wet en jurisprudentie wordt 

begrepen, alle van buiten komende 

oorzaken, voorzien of niet voorzien, 

waarop  Bouwmeester Media Vof geen 

invloed kan uitoefenen, maar waardoor 

Bouwmeester Media Vof niet in staat is de 

op haar rustende verplichtingen na te 

komen, werk stakingen bij Bouwmeester 

Media Vof worden daaronder begrepen. 

2. Partijen kunnen gedurende de periode van 

overmacht de verplichtingen uit de 

overeenkomst opschorten. Duurt de 

periode van overmacht langer dan twee 

maanden dan kunnen partijen de 

overeenkomst ontbinden zonder jegens de 

ander schadeplichtig te worden. 

3. Voor zover Bouwmeester Media Vof bij het 

intreden van overmacht gedeel-telijk 

verplichtingen uit de overeenkomst is 

nagekomen en aan deze prestatie een 

zelfstandige betekenis toekomt, dan is zij 

gerechtigd om de nagekomen 

verplichtingen aan opdrachtgever in 

rekening te brengen. opdrachtgever is 

gehouden deze declaratie te voldoen als 

ware het een afzonderlijke overeenkomst. 

4. Onder overmacht om aan onze 

verplichtingen te voldoen geldt elke 

vreemde oorzaak, welke niet aan ons 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 ons kan worden gevergd. 

5. Bouwmeester Media Vof is niet 

aansprakelijk voor de gevolgen van 

gebeurtenissen bij een hostingprovider, 

domeinnaamregistrant of anderen waarop 

Bouwmeester Media Vof geen invloed kan 

uitoefenen. 

 

Artikel 16. Diverse bepalingen 

 

1. Mocht enige bepaling van deze 

voorwaarden naar het oordeel van de 

bevoegde rechter niet van toepassing zijn 

of in strijd met de openbare orde of wet 

zijn, dan zal slechts de betreffende 

bepaling als niet geschreven worden 

beschouwd en zullen partijen deze 

vervangen door één of meer bepalingen 

welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de 

strijdige bepaling(en) en zullen overigens 

deze algemene voorwaarden volledig van 

kracht blijven. 

2. Op al onze aanbiedingen en met ons 

gesloten overeenkomsten is het 

Nederlands recht van toepassing. 

3. Bouwmeester Media Vof 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 de opdrachtgever een 

wijziging in deze voorwaarden niet wil 

accepteren, kan hij de overeenkomst 

ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever 

echter niet van zijn verplichtingen tot 

betalen voor de reeds geleverde diensten. 

4. Bouwmeester Media Vof  heeft het recht 

om geleverde producten en diensten 

tijdelijk buiten gebruik te stellen indien 

onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk 

zijn. 

 

Artikel 17. Derden 

1. Bouwmeester Media Vof  is niet 

aansprakelijk voor prijswijzigingen die 

door de hostingproviders of derden 

worden doorgevoerd. Deze prijzen worden 

zonder kennisgeving door Bouwmeester 

Media Vof doorgevoerd. 

2. Bouwmeester Media Vof  is niet 

aansprakelijk voor de gevolgen van het 

registreren (met persoonsgegevens) van 

domeinnaam en hosting bij een 

hostingprovider en/of 

domeinnaamregistrant. 

 

Artikel 18. Eigendomsvoorbehoud 

1. Onverminderd het overigens in deze 

algemene voorwaarden bepaalde behoudt  

Bouwmeester Media Vof zich de rechten 

en bevoegdheden voor die haar op grond 

van de Auteurswet of andere wetgeving 

ter zake van intellectuele 

eigendomsrechten toekomen 

2. Alle door Bouwmeester Media Vof 

verstrekte stukken, zoals adviezen, 

ontwerpen, schetsen, tekeningen, 

teksten, foto`s, webdesign, drukwerk, 

software,scripts,progamma`s etc. Zijn 

uitsluitend bestemd om te worden 

gebruikt door opdrachtgever en mogen 

niet door haar zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van 

Bouwmeester Media Vof worden 

verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter 

kennis van derden worden gebracht, 

tenzij uit de aard van de stukken anders 

voortvloeit. 

3. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder 

het eigendomsrecht vallende zaken te 

verpanden of anderszins te bezwaren 

indien derden beslag leggen op de andere 

eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of 

rechten is opdrachtgever verplicht 

Bouwmeester Media Vofdaartoe terstond 

in kennis te stellen. 

4. Indien Bouwmeester Media Vof aan 

opdrachtgever bij de uitvoering van de 

overeenkomst zaken ter beschikking heeft 

gesteld, is opdrachtgever gehouden het 

geleverde binnen 14 dagen in 

oorspronkelijke staat vrij van gebreken en 

volledig te routeneren. Indien 

opdrachtgever de verplichting niet nakomt 
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zijn alle hieruit voortkomen vloeiende 

kosten voor zijn rekening 

 

Artikel 19. Geheimhouding 

1. Beide partijen zijn verplicht tot 

geheimhouding van alle vertrouwelijke 

gegevens die zij in het kader van de 

overeenkomst van elkaar of uit andere 

bron hebben verkregen. informatie geldt 

als vertrouwelijk als dit door de andere 

partij is meegedeeld of als dit voortvloeit 

uit de aard van de informatie.  

 

Artikel 20. Privacy bepalingen 

Uw persoonsgegevens worden door 

Bouwmeester Media Vof slechts gebruikt 

om uw aanmelding bij het aanvragen van 

een domeinnaam en hosting aan te 
vragen. De gegevens zullen niet aan 

derden ter beschikking worden gesteld, 

tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren 

gevraagde en gegeven toestemming. 

Daarbij zijn de privacy bepalingen van de 

SIDN (Stichting Internet 

Domeinregistratie) van toepassing. 

Uw persoonlijke informatie, aangeleverde 

documenten, beeld- en geluidsmateriaal 

blijven vertrouwelijk. Bouwmeester Media 
Vof verstrekt informatie als naam, adres, 

e-mail-adres, telefoonnummer, etc. nooit 

aan derden zonder uw uitdrukkelijke 

tevoren gevraagde en gegeven 

toestemming. 
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