
Artikel 1: Definities 
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan 
de leverancier opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging
van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden;

b. Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon die de
opdracht als bedoeld onder a heeft aanvaard of een aan een
mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft
uitgebracht;

c. Informatiedragers: magnetische banden en schijven,
optische schijven en alle andere middelen bestemd voor het
met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken,
verzenden of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van
teksten, beelden of andere gegevens, een en ander in de
meest ruime betekenis van het woord;

d. Koninklijke KVGO: Koninklijk Verbond van Grafische
Ondernemingen, gevestigd te Amstelveen.

Artikel 2: Algemeen
1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de

totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle 
tussen de opdrachtgever en de leverancier gesloten 
overeenkomsten. 

2. Algemene (inkoop-)voorwaarden van de opdrachtgever 
zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk
is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze
leveringsvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen
van toepassing zullen zijn. 

Artikel 3: Offertes, aanbiedingen
1. Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte

aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of
soortgelijke mededeling verplicht de leverancier niet tot 
het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.

2. Aanbiedingen van de leverancier zijn steeds vrijblijvend en
kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een
aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien
dit niet binnen een maand is aanvaard. Onder aanbod wordt
verstaan een aan de leverancier gedaan voorstel tot het
aangaan van een overeenkomst, dat zodanig is bepaald, dat
door de aanvaarding ervan onmiddellijk een overeenkomst
ontstaat.

Artikel 4: Annulering
1. De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te

annuleren voordat de leverancier met de uitvoering van de
overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor de
leverancier ontstane schade vergoedt. Onder deze schade
worden begrepen de door de leverancier geleden verliezen
en gederfde winst en in elk geval de kosten die de leverancier
reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van
gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen,
ingeroepen diensten en opslag. 

2. Annulering van overeenkomsten tot vervaardiging van
periodieke uitgaven als bedoeld in lid 2 en 3 van artikel 14 
is niet mogelijk.

Artikel 5: Prijs
1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.)

en andere door de overheid opgelegde heffingen.
2. De prijs die de leverancier voor de door hem te verrichten

prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie
conform de overeengekomen specificaties.

3. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting
tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen
het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of
tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel
opgegeven prijs.

4. Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar
partijen in een jaar voorafgaande aan de overeenkomst een
of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg
gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de
daarbij gebruikte productiemethoden en gehanteerde
calculatietarieven worden berekend. 

5. Indien buiten toepassing van het bepaalde in het vorige lid
van dit artikel tussen partijen geen prijs is overeengekomen,
indien slechts bij wijze van schatting een prijs is afgegeven 
of de overeengekomen prijs krachtens deze algemene
voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt de prijs
respectievelijk de wijziging bepaald op een in de grafische
industrie als redelijk beschouwd bedrag. 

minste 15% van de hoofdsom met rente zulks met een 
minimum van € 100,00.

Artikel 8: Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud
1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering 

ter plaatse waar de leverancier zijn bedrijf uitoefent. 
2. De leverancier is niet gehouden de vervaardigde zaken

in gedeelten af te leveren.
3. De opdrachtgever is gehouden zijn volledige mede-

werking te verlenen aan de aflevering van de krachtens 
de overeenkomst door de leverancier te leveren zaken. De
opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand
in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na
eerste verzoek van de leverancier bij deze ophaalt of, indien
aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af
te leveren zaken in ontvangst te nemen.

4. Iedere levering van zaken door de leverancier aan de
opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de eigendom
daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan
waartoe hij uit hoofde van enige overeenkomst is gehouden,
met inbegrip van rente en kosten.

5. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeen-
gekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever,
tenzij franco levering is overeengekomen. De opdrachtgever
draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Onder vervoer
wordt mede begrepen transmissie van data door middel van
het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending
met behulp van enig technisch middel. Het aannemen van
zaken van de leverancier door de vervoerder geldt als bewijs
dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het
tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.

6. De leverancier is niet belast met het opslaan van de te
leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en
risico van de opdrachtgever. 

Artikel 9: Termijn van levering
1. Een door de leverancier opgegeven termijn van levering

heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven
dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve
strekking. De leverancier is, ook bij een overeengekomen
uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever
hem in gebreke heeft gesteld.

2. De binding van de leverancier aan een overeengekomen
uiterste termijn van levering vervalt indien de opdrachtgever
wijziging in de specificaties van het werk wenst of het
bepaalde in lid 1 van artikel 12 van deze voorwaarden 
niet nakomt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging 
of het geringe oponthoud de leverancier in redelijkheid 
niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door 
hem planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productie-
capaciteit.

3. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst
door de leverancier gehouden al datgene te doen, dat
redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering
door de leverancier mogelijk te maken, zulks in het bijzonder
door het onverwijld beantwoorden van vragen van de
leverancier, het voorkomen van gebrekkige toeleveringen 
als bedoeld in lid 2 van artikel 6 en door het inachtnemen
van het bepaalde in lid 1 van artikel 12 en de leden 1 en 2 
van artikel 18 van deze leveringsvoorwaarden.

4. Bij niet-naleving door de opdrachtgever van het in het
vorige lid van dit artikel en het in lid 3 van artikel 7 bepaalde,
is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet
meer bindend en is de opdrachtgever in verzuim zonder dat
schriftelijke ingebrekestelling door de leverancier nodig is. 
De leverancier is alsdan, onverlet de hem krachtens de wet
toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeen-
komst op te schorten totdat de opdrachtgever dit verzuim
heeft hersteld. Daarna zal de leverancier de overeenkomst
alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren. 

Artikel 10: Onderzoek bij aflevering
1. De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed 

na aflevering te onderzoeken of de leverancier de
overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts
gehouden de leverancier er terstond schriftelijk van 
in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. 
De opdrachtgever dient het evenbedoeld onderzoek en 
de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 
14 dagen na aflevering.

2. De leverancier is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke

Artikel 6: Prijswijzigingen
1. De leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs 

te verhogen wanneer een of meer van de volgende
omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst
voordoen: stijging van de kosten van materialen, half-
fabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de
overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, 
van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekeringen, 
van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten,
invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheids-
heffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een
aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het 
algemeen, omstandigheden die met een en ander
vergelijkbaar zijn. 

2. Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke
schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatie-
dragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of data-
bestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door
de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en
alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die de
leverancier tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken
dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijker-
wijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de
overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid
onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit
de aard van de te verwerken materialen en producten zijn
grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.

3. De leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs te
verhogen respectievelijk gehouden de prijs te verlagen
indien de opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk
overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder
begrepen auteurscorrecties of gewijzigde instructies na 
de ontvangst van werktekeningen, modellen en van zet-,
druk- en andere proeven. De leverancier zal binnen de 
grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken,
indien de inhoud van de door hem te verrichten prestatie
althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeen-
gekomen prestatie afwijkt.

Artikel 7: Betalingstermijn
1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de

prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde
bedragen te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum,
zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te
kunnen beroepen. De betaling dient evenwel contant bij
aflevering plaats te vinden indien de opdrachtgever een
natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van
een beroep of bedrijf. Bij niet tijdige betaling als even-
bedoeld is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebreke-
stelling door de leverancier is vereist. 

2. De leverancier is gerechtigd bij een overeengekomen
aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste
gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens 
de betaling te vragen van de voor de gehele levering
gemaakte kosten zoals die van zetwerk, litho’s en proeven.

3. De opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de
overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste
verzoek van de leverancier zekerheid te stellen voor de
voldoening van de krachtens de overeenkomst aan de
leverancier te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid
zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel
daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat
de leverancier daarop zonder moeite verhaal zal kunnen
nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden
zekerheid zal op eerste verzoek van de leverancier tot 
een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.

4. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt als in lid 1 
van dit artikel bedoeld, is deze wegens de vertraging in de
voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf
de factuurdatum over dit bedrag de wettelijke handelsrente,
of zo van toepassing, de wettelijke rente, verschuldigd. 
De leverancier is bevoegd een twaalfde deel van deze rente
in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van 
een maand waarin de opdrachtgever zijn verplichting tot
betaling niet volledig is nagekomen.

5. Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, 
is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en 
de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige
vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke
incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor
advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De 
buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten 
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prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke
prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.

3. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als
deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven
het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit
artikel tijdig te doen.

4. Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde termijn
van 14 dagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
ook voor een zorgvuldig en alert opdrachtgever als 
onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze
termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment
waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen
van de leverancier voor de opdrachtgever redelijkerwijs
mogelijk is. 

5. De prestatie van de leverancier geldt in elk geval tussen
partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het
geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik
heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden
heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen,
heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft
doen leveren, tenzij de opdrachtgever het bepaalde in het
eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen. 

Artikel 11: Inhoud en wijziging overeenkomst
De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten
aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst
indien deze hun oorzaak vinden in door de leverancier niet,
niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of
andere mededelingen die mondeling of door een door de
opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan
dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch
middel zoals de telefoon, de fax en soortgelijke transmissie-
media.

Artikel 12: Zet-, druk- of andere proeven
1. De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet 

op zijn verzoek van de leverancier ontvangen zet-, druk- 
of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te 
onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd 
of goedgekeurd aan de leverancier terug te zenden. 

2. Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever 
geldt als erkenning dat de leverancier de aan de proeven
voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd. 

3. De leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten
en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de
opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven. 

4. Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef
wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht,
tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van
deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 13: Afwijkingen
1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en

anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of
model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen
geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding 
van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij 
van geringe betekenis zijn. 

2. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het 
totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden
beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het
werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel 
bepaalde zaken betreft. 

3. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking
genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte
invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben,
worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis 
te zijn.

4. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeen-
gekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of
minder bedragen dan de volgende percentages:
– oplage tot 20.000 eenheden: 10%
– oplage van 20.000 en meer: 5%
Ten aanzien van meer- of minderleveringen van verpakkings-
drukwerk, etiketten en kettingformulieren is evenwel steeds
een percentage van 10% toegestaan. Het meerdere of 
het minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht
respectievelijk verrekend. 

5. Ten aanzien van de kwaliteit en het gramgewicht van papier
en karton worden als afwijkingen van geringe betekenis
aangemerkt de afwijkingen die zijn toegestaan krachtens 
de tolerantienormen vermeld in de Algemene leverings-
voorwaarden van de Vereniging van Papiergroothandelaren. 
De desbetreffende voorwaarden liggen bij de leverancier 
ter inzage. De leverancier zal de opdrachtgever op diens
verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden
toezenden.

6. Afwijkingen in de overige door de leverancier gebruikte
materialen en halffabrikaten die zijn toegestaan volgens 
de op de levering van deze materialen en halffabrikaten
betrekking hebbende algemene verkoopvoorwaarden,
worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt.
De desbetreffende voorwaarden liggen bij de leverancier 
ter inzage. De leverancier zal de opdrachtgever op diens
verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden
toezenden.

Artikel 14: Duurovereenkomsten; periodieke uitgaven
1. Een overeenkomst tot de vervaardiging van een periodieke

uitgave geldt, indien terzake niet uitdrukkelijk en schriftelijk
anders is overeengekomen, voor onbepaalde tijd en kan
slechts door opzegging worden beëindigd met inachtneming
van een opzegtermijn. Deze opzegtermijn is een jaar indien
het een periodieke uitgave betreft die viermaal per jaar of
vaker verschijnt en 6 maanden indien het een periodieke 
uitgave betreft die minder vaak verschijnt.

2. Onder een periodieke uitgave als bedoeld in lid 1 van dit
artikel wordt verstaan een uitgave die regelmatig verschijnt.

3. Onder vervaardiging in de zin van het eerste lid van dit
artikel wordt mede begrepen de vervaardiging van half-
fabrikaten of hulpmiddelen zoals losse katernen, litho- en
zetwerk alsmede werkzaamheden tot afwerking en tot de
verspreiding van de uitgave.

4. Een overeenkomst als bedoeld in dit artikel kan slechts door
middel van een aangetekende of met ontvangstbevestiging
verzonden brief worden opgezegd.

5. Van het bepaalde in dit artikel kan slechts bij schriftelijke
overeenkomst worden afgeweken.

Artikel 15: Auteursrechten etc.
1. De opdrachtgever garandeert de leverancier, dat door de

nakoming van de overeenkomst en met name door de
verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de

bewerking op de geschiktheid hiertoe te onderzoeken.
4. De leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor

het te kort schieten in de nakoming van de overeenkomst als
dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid
voor de leverancier onvoorzienbare verwerkings-
moeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de door de
opdrachtgever aangeleverde materialen of producten en
evenmin als dat een gevolg is van afwijkingen tussen het
aanvankelijk aan de leverancier getoonde monster en de
later door de opdrachtgever voor de oplage aangeleverde
materialen of producten. 

5. De leverancier staat niet in voor eigenschappen als
houdbaarheid, hechting, glans, kleur, licht- of kleurechtheid
of slijtvastheid indien de opdrachtgever niet uiterlijk bij het
aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de
eigenschappen en de aard van de door hem aangeleverde
materialen of producten en niet deugdelijke informatie
heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en 
de toegepaste oppervlaktebewerkingen. 

6. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan de
leverancier noch aansprakelijk worden gesteld voor het
loslaten, kleven, smetten, veranderen van glans of kleur,
noch voor het beschadigen van door hem van de opdracht-
gever ontvangen en door hem te bedrukken of te bewerken
materiaal en producten als deze een voorbewerking hebben
ondergaan zoals door het aanbrengen van lak, vernis of
anti-smetpoeder.

7. De opdrachtgever is gehouden de leverancier op bijzondere
moeilijkheden of gezondheidsrisico’s tijdens de bedrukking
of bewerking van de door hem aangeleverde materialen en
producten te wijzen.

8. De leverancier is gerechtigd over de resten zoals snijafval etc.
van de door de opdrachtgever aangeleverde materialen en
producten te beschikken als waren deze zijn eigendom. 
De opdrachtgever is op verzoek van de leverancier gehouden
de ongebruikte materialen en producten alsmede de
evenbedoelde resten bij de leverancier af te halen.

Artikel 19: Overmacht
1. Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de

overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend,
indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens
de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende
opvattingen voor zijn rekening komen. 

2. Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de
overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten,
overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in
het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stop-
zetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek
aan gas, aardolieproducten of andere middelen tot energie-
opwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen,
stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoer-
beperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet-
levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten
door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en
andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt
als niet aan de leverancier toe te rekenen en geven de 
opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de
overeenkomst of tot schadevergoeding. 

Artikel 20: Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van de leverancier uit hoofde van de

overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot een zodanig
bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in
verhouding staat tot de overeengekomen prijs.

2. De leverancier is niet aansprakelijk voor schade van welke
aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de
vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen,
heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd,
respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen
bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren. 

3. De leverancier is voorts niet aansprakelijk voor schade in de
vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het
bedrijf of het beroep van de opdrachtgever.

4. De leverancier is eveneens niet aansprakelijk voor schade
aan door hem van de opdrachtgever ontvangen en door 
de leverancier te bedrukken, te bewerken of te verwerken
materiaal of producten, indien de opdrachtgever de
leverancier niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst
opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van
deze materialen of producten en deugdelijke informatie
heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en 
de toegepaste oppervlaktebewerkingen.

5. Indien de leverancier terzake van enige schade, waarvoor hij
krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze
leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde
aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem
terzake volledig vrijwaren en de leverancier alles vergoeden
wat hij aan deze derde dient te voldoen.

Artikel 21: Toepasselijk recht
De overeenkomst tussen de leverancier en de opdrachtgever
wordt beheerst door het Nederlandse recht. 

opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopij, zetsel,
modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, 
films, informatiedragers, computerprogrammatuur, data-
bestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten
die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet
1912 of andere nationale, supranationale of internationale
regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het
recht van de industriële eigendom dan wel het recht met
betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever
vrijwaart de leverancier zowel in als buiten rechte voor alle
aanspraken die derden krachtens evenbedoelde wet of
regelgeving geldend kunnen maken.

2. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden
gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel
gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is de leverancier
bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de 
overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in
rechte onherroepelijk komt vast te staan dat de leverancier
door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op
deze rechten maakt. Daarna zal de leverancier de order
alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen,
blijft de leverancier steeds de rechthebbende op het auteurs-
recht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van
de overeenkomst vervaardigde werken zoals kopij, zetsel,
ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen,
informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden,
fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke 
productie- en hulpmiddelen ook als de desbetreffende
werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod 
of op de factuur zijn vermeld. 

4. De door de leverancier volgens zijn vormgeving te leveren 
of geleverde zaken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen,
modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers,
computerprogrammatuur, databestanden, fotografische
opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulp-
middelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die vorm-
geving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of
voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteurs-
recht of andere wettelijke bescherming voor de leverancier
bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in het
kader van enig productieproces worden verveelvoudigd. 

5. De opdrachtgever verkrijgt na levering door de leverancier
het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door de
leverancier in het kader van de overeenkomst vervaardigde
werken in de zin van de Auteurswet 1912 of van werken in 
de zin van lid 4 van dit artikel. Het evenbedoelde recht tot
gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van 
de geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik
tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van enig
productieproces.

Artikel 16: Eigendom productiemiddelen etc. 
1. Alle door de leverancier vervaardigde zaken zoals productie-

middelen, halffabrikaten en hulpmiddelen en met name zetsel,
ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen,
informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden,
fotografische opnamen, litho’s, clichés, films, micro- en macro-
montages, drukplaten, zeefdrukvormen, diepdrukcilinders,
stypen, stansmessen en -vormen, (folie-)preegvormen, stempel-
platen en randapparatuur, blijven het eigendom van de
leverancier, ook als deze als aparte post op de offerte, 
in het aanbod of de factuur zijn vermeld. 

2. De leverancier is niet gehouden de in lid 1 bedoelde zaken
aan de opdrachtgever af te geven.

3. De leverancier is niet gehouden de in het eerste lid van dit
artikel bedoelde zaken voor de opdrachtgever te bewaren.
Indien de leverancier en de opdrachtgever overeenkomen
dat deze zaken door de leverancier zullen worden bewaard,
geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en
zonder dat de leverancier instaat voor de geschiktheid 
tot herhaald gebruik.

Artikel 17: Eigendom opdrachtgever, pandrecht
1. De leverancier zal de door de opdrachtgever in het kader van

de nakoming van de overeenkomst aan hem toevertrouwde
zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder. 

2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel,
draagt de opdrachtgever tijdens de bewaring alle risico’s ten
aanzien van de in lid 1 bedoelde zaken. De opdrachtgever
dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te
sluiten.

3. De opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen dat 
er, voorafgaande aan de verstrekking aan de leverancier 
van kopij, een tekening, ontwerp, een fotografische opname
of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken
wordt gemaakt. De opdrachtgever dient deze onder zich 
te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de
bewaring door de leverancier worden verloren of wegens
beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de
opdrachtgever de leverancier op verzoek tegen vergoeding
van materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken.

4. De opdrachtgever verleent de leverancier pandrecht op 
alle zaken die in het kader van de nakoming van de
overeenkomst met de leverancier door hem in de macht 
van de leverancier worden gebracht, zulks tot meerdere
zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever in welke
hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan de leverancier
verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke
schulden daaronder mede begrepen.

Artikel 18: Door de opdrachtgever aangeleverde 
materialen en producten

1. Indien de opdrachtgever met de leverancier is overeen-
gekomen, dat de opdrachtgever materiaal of producten ter
bedrukking of ter verwerking zal aanleveren, dient hij voor
deze aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve van
een normale planmatige productie als tijdig en deugdelijk te
beschouwen wijze. De opdrachtgever zal hiertoe instructies
van de leverancier vragen.

2. De opdrachtgever is gehouden naast het voor de overeen-
gekomen prestatie benodigde materiaal of de daarvoor 
benodigde producten, tevens een voor de desbetreffende
bewerking redelijke hoeveelheid voor proeven, inschiet e.d.
te leveren. De opdrachtgever zal hiertoe de opgave van de
leverancier vragen. De opdrachtgever staat er voor in, dat 
de leverancier een voldoende hoeveelheid zal ontvangen.
De bevestiging van ontvangst van het materiaal of de 
producten door de leverancier houdt niet in de erkenning
dat een voldoende of de op de vervoersdocumenten 
vermelde hoeveelheid is ontvangen. 

3. De leverancier is niet gehouden de van de opdrachtgever
ontvangen zaken voorafgaande aan de bedrukking of de
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Frequently Asked Questions (1)


1. Hoe werkt het?
Een video spokesperson is een techniek, waarbij we 
een persoon filmen tegen een egaal groene of blau-
we achtergrond, die we later transparant maken. Met 
speciale software kunnen we de video van de daarna 
vrijstaande persoon over uw website projecteren.


2. Komt de video vanaf mijn website?
Ja en nee. Voor de bezoeker lijkt het inderdaad of de 
video spokesperson en uw website één geheel vor-
men. In werkelijkheid komt de video van ons netwerk.


3. Hoe wordt de video uitgezonden?
Een PAGEPERSON HD-video van 30 seconden is zo’n 
10 MB groot. Als zo’n bestand direct vanaf een web-
site wordt gedownload, dan zal de videopresentatie 
gaan stotteren en wordt het beoogde effect volledig 
teniet gedaan. Om die reden zendt PAGEPERSON 
alle video’s uit vanaf een wereldwijd content delivery 
network of CDN, bestaande uit een reeks geoptimali-
seerde streaming media servers (capaciteit: 2 TB/s).


4. Wat zijn de kosten?
We hebben de tariefstelling van PAGEPERSON zo 
kunnen inrichten dat u tegen lage instapkosten al 
kunt profiteren van een video spokesperson op uw 
website. Een deel van de productiekosten verrekenen 
we daarna per maand, in combinatie met de kosten 
van het dataverkeer van de video uitzendingen.


5. Kan ik zelf de spokesperson zijn?
Uiteraard, en in dat geval kunt u volstaan met het 
kiezen van een geauthoriseerde studio in de buurt. 
Maar in het geval u niet zelf wilt acteren, bieden wij u 
een ruime keuze aan representatieve modellen.


6. Hoe kan ik mijn video‘s beheren?
Met het online PAGEPERSON Delivery System (PDS) 
beheert u zelf uw video’s: van de positie van de 
spokesperson op uw webpagina tot en met een real-
time rapportage van verbruikte minuten en clicks.


7. Verbruikt zo’n video veel data?
Jazeker, een PAGEPERSON video van 30 sec. ver-
bruikt bij 100 bezoekers/dag al zo’n 30 gigabyte aan 
dataverkeer per maand. Omdat de video’s echter di-
rect naar de bezoekers worden gestreamed vanaf het 
PAGEPERSON Delivery Network (PDN), en dus niet 
vanaf uw website komen, blijft het dataverkeer van 
en naar uw website nagenoeg ongewijzigd.


Let’s make the web personal
PAGEPERSON® biedt u de mogelijkheid om de bezoekers van uw website per-
soonlijk te begroeten, te informeren en aan te zetten tot een vervolgactie. We 
doen dit door over uw website een video van een écht persoon te projecteren. 
We noemen dit een video spokesperson. Die persoon kunt u zelf zijn, iemand die 
u kent, of een model van ons. Onderzoek toont aan dat een video spokesperson 
op een webpagina leidt tot een opmerkelijke toename van het aantal bezoekers 
wat doorklikt naar een vervolgpagina. Met PAGEPERSON wekt u vertrouwen! 


Stap voor stap


Allereerst maakt u een keuze uit de talentvolle spokespersons op onze website. Heeft 
u zélf een spokesperson, kies dan een geauthoriseerde studio bij u in de buurt5. Ver-
volgens beschrijft u wat u met de inzet van een spokesperson wilt bereiken. Met deze 
doelstelling(en) gaan onze scriptwriters voor u aan de slag. Na goedkeuring van de 
tekst wordt de productie gepland en kan het opnemen van uw video(s) beginnen.


Alleen de hoogste kwaliteit telt


Alle video’s worden in HD (high-definition) opgenomen en 
uitgezonden vanaf een geoptimaliseerd netwerk3. PAGEPERSON 
zorgt dus niet alleen voor de productie van de video, maar ook 
van de distributie ervan. Het enige wat u hoeft te doen is één 
regeltje scriptcode toevoegen aan uw bestaande webpagina(s)
om de video(s) te activeren.


Binnen ieders handbereik!


Door de centrale inkoop van het dataverkeer, onze volledig 
geautomatiseerde backoffice, en de samenwerking met 
onafhankelijke partners en professionele studio’s 
kunnen wij de kosten in de hand houden en komt
deze fascinerende technologie binnen bereik
van iedere organisatie, dus ook die van u!


Vrijheid, blijheid


We geloven zo sterk in dit concept dat u 
elke 3 maanden kunt bepalen of u door
wilt of niet. U krijgt dus alle ruimte en 
vrijheid om PAGEPERSON uit te
proberen op uw eigen website!


THE VIDEO
SPOKESPERSON
PROFESSIONALS


Let’s make the web personal
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Frequently Asked Questions (2)


8. Is dit een gadget of een marketingtool?
Een video spokesperson kan een prima gadget zijn, 
maar dan mist u de helft van het verhaal! Het doel van 
PAGEPERSON is immers de bezoeker van uw website 
aan te zetten tot een vervolgactie. En kent u een be-
tere manier om dat te bereiken, dan er naar te vragen?


9. Wat is precies een campagne?
In een campagne vallen alle video’s, die voor één op-
dracht in één productierun bij  één studio en met  één 
spokesperson kunnen worden gemaakt. Het grootste 
voordeel van het werken met campagnes is dat de 
gereserveerde uitzendminuten automatisch verdeeld 
worden over alle video’s binnen die campagne.


10. Hoe lang mag een video duren?
Ervaring leert dat een video van max. 30 seconden 
het beste resultaat geeft. Dat geldt dan vooral voor 
video’s op de openingspagina. Maar als u een video 
spokesperson elders in de site gebruikt - om bijv. in-
structie te geven of anderzins bezoekers persoonlijk te 
informeren - dan mag het gerust ook langer.


Bel of surf naar de website voor een demonstratie:


(  (088) 123 1 123


www.PAGEPERSON.com


K.v.K. Gooi-, Eem- & Flevoland 50155652
PAGEPERSON ® is een geregistreerd merk.


Prijsinformatie


Video Productie


Video’s per campagne Speeltijd Per video 1 Optie 2


1 ste  video  30 seconden 499,00 Euro 99,00 Euro
2 de  video  30 seconden 399,00 Euro 89,00 Euro
3 de  video (en volgende) 30 seconden 299,00 Euro 79,00 Euro


1  Eénmalige productiekosten per video, inclusief spokesperson (overall), of eigen spokesperson.
2  Wilt u een langere video dan 30 seconden, dan zijn dit de extra kosten per 15 seconden.


Video Streaming


Uitzendtijd per campagne 3  Per maand 4 Optie 5


2.500 minuten per maand 6   29,95 Euro  0,050 Euro
5.000 minuten per maand 6   49,95 Euro  0,045 Euro
7.500 minuten per maand 6   69,95 Euro  0,040 Euro


+ 2.500 minuten extra per maand 6  20,00 Euro  0,035 Euro


3  Totaal aantal minuten per campagne; vrij te verdelen over de actieve video’s.
4  Totale maandelijkse kosten op basis van de gekozen uitzendtijd per campagne.
5  Als u kiest voor een variabel maandbudget, dan zijn dit de extra kosten per minuut.
6  Ter indicatie: 2.500 minuten is ~ 5.000 vertoningen van een video van 30 seconden.


Premium 


Afhankelijk van de professionaliteit en populariteit van de spokesperson, berekenen 
we per campagne een premium (dit is dus optioneel):
 
***  Type Overall  Inbegrepen in standaardtarief
***  Type Professional 149,00 Euro per campagne 
***  Type Exclusief  299,00 Euro per campagne


U kunt ook een bekende Nederlander in uw PAGEPERSON campagne laten acteren. Vraag naar de condities. 


Meer informatie:


PAGEPERSON ®  Telefoon:  088 - 123 1 123
WTC Almere  Telefax:   088 - 123 1 122
Carlton Tower 3  E-mail:  info@pageperson.com
P.J. Oudweg 4  Website:  www.pageperson.com
1314 CH Almere-Stad    www.videospokesperson.com


Alle overeenkomsten worden aangegaan voor de duur van drie (3) maanden, met een opzegtermijn van één (1) 
maand. Zonder opzegging wordt een overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd met dezelfde periode en op-
zegtermijn. Betalingen geschieden per kwartaal vooruit en via automatische incasso. Alle bedragen zijn in Euro’s 
en exclusief 19% BTW. Op al onze leveringen zijn de Algemene Voorwaarden van Enterware BV van toepassing. 
Deze vindt u op de volgende pagina. PAGEPERSON is een handelsnaam van Enterware BV te Almere.


v is it  -  www.pageperson.com
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Frequently Asked Questions (3)


11. Hoe lang duurt de overeenkomst?
Een overeenkomst wordt initieel aangegaan voor de 
duur van drie (3) maanden. Zonder opzegging wordt 
de overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd met 
eenzelfde periode. U heeft per periode een opzegter-
mijn van één (1) maand.


12. Wat gebeurt er bij verlenging?
Bij de verlenging heeft u een keuze: u kunt de be-
staande video’s gewoon blijven gebruiken, of u kunt 
nieuwe video’s laten maken met dezelfde spokesper-
son (indien beschikbaar), of anders met een andere 
spokesperson van dezelfde studio.


13. Is een automatische incasso verplicht?
Nee, maar het heeft wel onze voorkeur. Het bespaart 
ons veel tijd en geld bij de administratieve verwerking. 
Als u liever niet via automatische incasso betaalt, dan 
zijn we helaas genoodzaakt om 5% extra administra-
tieve kosten in rekening te brengen.


14. Wanneer betaal ik?
Wij factureren per drie (3) maanden vooruit. De fac-
tuur ontvangt u nadat de video’s door ons zijn gepro-
duceerd en klaargezet voor gebruik (provisioning). 
Met uw persoonlijke login vindt u in de backoffice de 
scripts, waarmee u de  video’s op uw site kunt tonen.


15. Kan ik ergens statistieken bekijken?
Jazeker, met uw persoonlijke login op de backoffice 
kunt u per campagne en per video precies zien hoe 
vaak de video’s zijn bekeken, hoeveel minuten er zijn 
verbruikt en hoe vaak er op een button is geklikt. 
Hieruit berekenen wij de zogenaamde clickratio.


Uw leverancier: PAGEPERSON ®


  Postbus 30138
  1303 AC  ALMERE


Telefoon:    088 - 123 1 123
Telefax:      088 - 123 1 122


Web:      www.pageperson.com
E-mail:      info@pageperson.com


K.v.K. Gooi-, Eem- & Flevoland 50155652
PAGEPERSON ® is een geregistreerd merk.


Enterware BV is een 100% dochter van 
Enterpride Holding BV


Let’s make the web personal


© Copyright 2010-2012 Enterware BV, Almere. Alle rechten zijn nadrukkelijk voorbehouden.


• uitnodigend


• informatief


• persoonlijk


• aandachtgericht


• call-to-action


• conversie kanon


• statistieken


• klikratio’s


• eigen controlpanel


• streaming vanaf CDN


• dataverkeer neutraal


• razendsnelle productie


• spokesperson of zelf acteren


• 1-2-3 toepasbaar


• met één scriptregeltje


• op vrijwel elke website


• contracten per 3 maanden


• v.a. 29,95 Euro/maand
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Frequently Asked Questions (4)


16. Hoe kan ik PAGEPERSON inzetten?
We geven u graag een paar suggesties:


Gericht op conversie (van bezoekers klanten maken)
• Promotor van uw webshop of beursdeelname
• Persoonlijke verkoper/verkoopster
• Productpresentaties


Gericht op imago versterking
• Uitdragen van uw authenticiteit
• Vergroten van uw betrouwbaarheid
• Introductie naar uw bedrijfsvideo


Gericht op persoonlijke service
• Gastheer/-vrouw op uw website
• Beantwoording van veelgestelde vragen
• Enquêteur/-trice


17. Alles onder controle
Via onze backoffice heeft u de volledige controle over 
de PAGEPERSON video’s op uw eigen website. Zo 
kunt u zelf doorlopend bepalen:


• wanneer de video(s) vertoond worden
• op welke plaats op uw website (vast of scrollend)
• hoe groot de player, menubalk en buttons zijn
• waar de call-to-action naar leidt
• en vele andere variabelen.


Tip: Mensen communiceren met mensen. Zorg dat uw 
website open staat voor communicatie!


Uw leverancier: PAGEPERSON ®


  Postbus 30138
  1303 AC  ALMERE


Telefoon:    088 - 123 1 123


Telefax:      088 - 123 1 122


Web:      www.pageperson.com
E-mail:      info@pageperson.com


K.v.K. Gooi-, Eem- & Flevoland 50155652
PAGEPERSON ® is een geregistreerd merk.


Enterware BV is een 100% dochter van 
Enterpride Holding BV


Let’s make the web personal


© Copyright 2010-2012 Enterware BV, Almere. Alle rechten zijn nadrukkelijk voorbehouden.


Bestelformulier


1.  Kies uw spokesperson per campagne


       PAGEPERSON® Spokesperson:  ................................................  (naam)         


  9 Indien type Professional of Exclusief: +  ............ , ......  Euro per campagne       


       Ik ben zelf de spokesperson (of zorg ervoor)


  9 Keuze studio:  ................................................ te  ............................................


2.  Kies aantal video’s en tijdsduur per campagne


#  .............  video’s van  .............  seconden, ad.  ............. , ......  Euro per video


#  .............  video’s van  .............  seconden, ad.  ............. , ......  Euro per video


#  .............  video’s van  .............  seconden, ad.  ............. , ......  Euro per video


3.  Kies de uitzendtijd per campagne


#  ...................  minuten ad.  ............. , ......  per maand met als optie # ........    l
Optie’s bij overschrijding (overtime) van de gekozen uitzendtijd per maand:


# 1:  Dit is mijn maximale budget: voorkom overschrijding door campagne tot het einde v/d maand te pauzeren.
# 2:  Stuur alert op 95% van de uitzendtijd - ik beslis daarna zelf of ik pauzeer, upgrade of de overtime betaal.
# 3:  Upgrade mijn abonnement automatisch bij overschrijding met 2.500 minuten extra per maand.
# 4:  Bij overschrijding niets doen, ik kies voor een variabele maandbudget en betaal per minuut overtime.


4.  Contactgegevens          PARTNER-ID: ....................


Organisatie*: ..................................................................................................


Contactpersoon: ........................................................................................  m / v


Factuuradres: ..................................................................................................


Postcode/Plaats: ..................................................................................................


Telefoon:  ..................................................................................................


Website:  ..................................................................................................


E-mail:  ..................................................................................................


Ik verklaar gerechtigd te zijn namens bovengenoemde organisatie* te handelen en geef hierbij aan Enterware BV 
(PAGEPERSON) het recht de verschuldigde bedragen van de onderstaande bankrekening te incasseren: 


Bankrekening: .....................................  t.n.v.  ..................................................


Datum:  ....... / ....... / 2012   Handtekening:  .........................................................


Alle overeenkomsten worden aangegaan voor de duur van drie (3) maanden, met een opzegtermijn van één (1) 
maand. Zonder opzegging wordt een overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd met dezelfde periode en op-
zegtermijn. Betalingen geschieden per kwartaal vooruit en via automatische incasso. Alle bedragen zijn in Euro’s 
en exclusief 19% BTW. Op al onze leveringen zijn de Algemene Voorwaarden van Enterware BV van toepassing. 
Deze vindt u op de volgende pagina. PAGEPERSON is een handelsnaam van Enterware BV te Almere.


Kortingsactie:
1 maand gratis


streaming*
(*) Tot 2.500 minuten per maand. 


Een korting van 29,95 Euro
geldig tot 31/03/2012


g







ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR EN DIENSTVERLENING ENTERWARE BV
 
1. DEFINITIES
1.1 Aansluiting: de toegang tot het systeem.
1.2 Afnemer: de rechtspersoon, de samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijk-
heid, alsmede diens vertegenwoordiger(s) en gemachtigde(n), die met ENTERWARE een 
Overeenkomst hebben afgesloten of voornemens zijn een Overeenkomst af te sluiten.
1.3 Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden verhuur en dienstverlening 
ENTERWARE
1.4 Webdesign: de grafische en technische dienstverlening, waaronder ontwerp, bouw en 
beheer van websites en webpages, alsmede bijbehorende adviesverlening aan Afnemer.
1.5 Dienst(en): de dienst(en) zoals deze is omschreven in de overeenkomst van opdracht, 
die Partijen zijn aangegaan.
1.6 ENTERWARE: Enterware BV, Enterconcept, Entercommerce, Enterdirect, Pageperson, 
gevestigd en kantoorhoudende aan Korenbeursstraat 6, 1335 XM Almere.
1.7 Registry: de instantie die toegerust is voor het beheer en de uitgifte van domeinnamen 
in één of meerdere toplevels (.nl/.eu/.com/etc.). Voor .nl domeinnamen is dit SIDN en voor 
.eu domeinnamen is dit Eurid.
1.8 Gebruikersnaam: de identificatiecode van de Afnemer.
1.9 Gebruikerswachtwoord: de privé-sleutel van Afnemer, benodigd voor de toegang tot 
het systeem.
1.10 IP-adres: het internetprotocolnummer; de unieke numerieke identificatieaanduiding, 
die ter herkenning aan een computer (systeem) is/wordt toegekend.
1.11 Offerte: elk aanbod van ENTERWARE gericht aan Afnemer.
1.12 Order: elke opdracht tot het verlenen van diensten en elke aanvaarding van het 
aanbod tot het verhuren van (een) server(s) van Afnemer gericht aan ENTERWARE.
1.13 Overeenkomst(en): elke rechtsverhouding tussen ENTERWARE en Afnemer, die is 
gericht op het op enigerlei wijze leveren van goederen of diensten of een combinatie 
daarvan door ENTERWARE aan Afnemer.
1.14 Partijen: ENTERWARE en Afnemer.
1.15 Regulerende instantie: Alle instanties die de bevoegdheid hebben regels op te stel-
len ter zake een door ENTERWARE geleverde dienst.
1.16 Schriftelijk(e): uitsluitend de op papier gestelde, gedagtekende en ondertekende 
correspondentie per post of per fax. E-mail wordt daaronder dan ook niet verstaan.
1.17 Servicedesk: de ondersteunende serviceverlening cq. bijstand aan Afnemer bij 
gebruik van het systeem, met betrekking tot de door Afnemer afgenomen diensten van 
ENTERWARE, waaronder gebruik van de infrastructuur.
1.18 Systeem: het samenhangend netwerk van telecommunicatie-infrastructuur en 
anderszins geautomatiseerde verbindingen die met computers, software en gegevensbe-
standen toegang kunnen verschaffen tot het internet.
1.19 Vaste verbinding: vaste telecommunicatieverbinding, waaronder breedband.


2. GELDIGHEID BEPALING
2.1 Het ongeldig verklaren van één of meerdere palingen in deze algemene voorwaarden 
door een gerechtelijke instantie, laat de gelding van alle overige bepalingen onverlet. 
Partijen treden in overleg omtrent het - in het licht van de strekking en de geest van de 
ongeldig verklaarde bepalingen - vaststellen van nieuwe bepalingen die voor de ongeldig 
verklaarde bepaling(en) in de plaats tre(e)d(t)en.


3. OFFERTES
3.1 Alle door ENTERWARE gedane Offertes, hetzij in de vorm van prijslijsten, drukwerken, 
brochures, hetzij op andere wijze, daaronder begrepen mondelinge aanbiedingen en 
andere verklaringen van werknemers van ENTERWARE, zijn immer vrijblijvend.
3.2 Alle door ENTERWARE gedane Offertes – ongeacht de wijze waarop deze zijn gedaan 
– zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk een andere 
termijn zijn overeengekomen. De aanbiedingen kunnen te allen tijde worden herroepen. 
Slechts na ontvangst van een aanvaarding, kan herroeping plaatsvinden binnen achten-
veertig uur na ontvangst van de aanvaarding.
3.3 De ideeën en de toelichting daarop die in de aanbieding of tijdens een (oriënterend) 
gesprek zijn vervat door ENTERWARE, zijn eigendom van ENTERWARE. Voor zover een 
idee bovendien auteursrechtelijk beschermd is, zal Afnemer bij inbreuk op dit auteursrecht 
ten behoeve van ENTERWARE een zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst 
terstond opeisbare boete verbeuren van € 1.500,00 per keer dat Afnemer onrechtmatig 
gebruik maakt hiervan, onverminderd, het recht op schadevergoeding en vergoeding 
van kosten van verhaal. De kosten voor het gebruik van ideeën bedragen tenminste 50% 
van de waarde van de eventuele prestatie volgens de normaal gehanteerde tarieven van 
ENTERWARE.


4. OVEREENKOMSTEN
4.1 De Overeenkomst komt slechts tot stand nadat ENTERWARE schriftelijk de Order 
heeft aanvaard of bevestigd. Een door ENTERWARE gezonden factuur staat gelijk aan 
een aanvaarding. De schriftelijk bevestiging dan wel aanvaarding wordt geacht de Over-
eenkomst juist en volledig weer te geven.
4.2 Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Af-
nemer over voldoende vermogen lijkt te kunnen beschikken voor de geldelijke nakoming 
van de Overeenkomst. Of Afnemer over voldoende vermogen lijkt te kunnen beschikken, 
zal ENTERWARE baseren op de op grond van artikel 5 van deze algemene voorwaarden 
verstrekte zekerheidstelling.
4.3 Onderdeel van de overeenkomst vormt een door afnemer getekende incassomach-
tiging aan ENTERWARE, om alle met de Overeenkomst(en) samenhangende kosten 
automatisch af te schrijven van zijn/haar bank- of girorekening.
4.4 Indien door Afnemer geen incassomachtiging kan worden afgegeven, zal ENTERWARE 
zekerstelling verlangen door vooruitbetaling van het verschuldigde voor de duur van de 
Overeenkomst, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.
4.5 Alle Overeenkomsten worden aangegaan voor de duur van één (1) jaar, en daarna 
stilzwijgend steeds met eenzelfde periode verlengd, tenzij nadrukkelijk anders over-
eengekomen. Uitzondering zijn de overeenkomsten inzake PAGEPERSON, welke worden 
aangegaan voor de duur van drie (3) maanden, en daarna steeds met eenzelfde periode 
worden verlengd.
4.6 Ongeacht de duur van de Overeenkomst geldt een opzegtermijn van twee (2) 
maanden. Uitzondering zijn de overeenkomsten inzake PAGEPERSON, hier geldt een 
opzegtermijn van één (1) maand.
4.7 Opzegging van de Overeenkomst dient uitsluitend schriftelijk te geschieden: 
aangetekend, dan wel middels een fax met ontvangstbevestiging. ENTERWARE zal na 
ontvangst van dit schrijven de opzegging aan Afnemer bevestigen.


5. ZEKERHEIDSTELLING
5.1 ENTERWARE is steeds gerechtigd, alvorens de dienstverlening te beginnen, of 
daarmee door te gaan, dan wel aan haar verhuurverplichtingen te voldoen, voldoende 
zekerheid voor nakoming van de betalingsverplichting van Afnemer te verlangen.
5.2 Indien de verlangde zekerheid niet, dan wel niet op genoegzame wijze wordt aange-
toond, dan vangt de verbintenis niet aan op grond van artikel 4.2 van deze Algemene 
Voorwaarden.


6. PRIJZEN
6.1 Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen van ENTERWARE uitdrukkelijk in Euro’s en 
exclusief BTW en eventuele andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen.
6.2 ENTERWARE is bevoegd op grond van trendmatige verhogingen zoals – doch niet 
uitputtend – de inflatiecorrectie, alsmede in geval van een verhoging van één of meer van 
de kostprijsfactoren zoals – doch niet uitputtend – loonkosten en overige bedrijfsmatige 
kosten de prijs dienovereenkomstig te verhogen. ENTERWARE zal Afnemer ten minste 
één maand van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen, met dien verstande 
dat reeds bekende prijsverhogingen bij de orderbevestiging gemeld zullen worden.


7. BETALING EN FACTUREN
7.1 Betalingen dienen zonder korting of verrekening en bij wijze van vooruitbetaling te 
geschieden in de rekeneenheid waarin de prijs is uitgedrukt. Uitsluitend betaling aan 
ENTERWARE zelf werken bevrijdend.
7.2 Indien een factuur van ENTERWARE niet binnen veertien werkdagen na dagtekening 
van de factuur is betaald, is Afnemer na afloop van de termijn rente verschuldigd over het 
openstaande bedrag van 2% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als 
een volle maand wordt gerekend.
7.3 Indien ENTERWARE buitengerechtelijk incassokosten heeft gemaakt die verder gaan 
dan het versturen van één enkele sommatiebrief komen deze kosten voor rekening van 
Afnemer. Deze kosten worden vastgesteld conform de herziene staffel incassokosten en 
herziene salarissen in rolzaken sector kanton (1 april 2005), waarbij voornoemde kosten 
worden vastgesteld op twee punten van het tarief dat correspondeert met de hoogte 
van de vordering (hoofdsom + rente) van ENTERWARE met een maximum van 15% van 
de hoofdsom, te vermeerderen met de tot aan de dagvaarding vallende contractuele 
rente. Heeft ENTERWARE in redelijkheid hogere kosten moeten maken dan de hiervoor 
vermelde tarieven, dan komen deze kosten volledig voor rekening van Afnemer.
7.4 Alle door Afnemer verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele 
rente en door ENTERWARE gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening 
van de oudste openstaande facturen.


8. VERPLICHTINGEN AFNEMER
8.1 Afnemer is gehouden bij het gebruik van de Diensten en producten van ENTERWARE 
geen rechten van derden te schenden. Het is Afnemer niet toegestaan het systeem en de 
ter beschikking gestelde opslagruimte/schijfruimte te gebruiken voor onrechtmatige en 
strafbare gedragingen, dan wel te gebruiken in strijd met de goede zeden, openbare orde 
en algemeen aanvaarde normen van toepassing op het gebruik van internet (te weten 
“nettiquette”). Met name, maar niet uitsluitend, wordt daarbij gedoeld op:
* spamming;
* de (onrechtmatig) verspreiding van auteursrechtelijk beschermd materiaal;
* de onrechtmatige of strafbare verspreiding van niet openbare gegevens;
* verspreiding van strafbare teksten en beeld- en geluidsmateriaal;
* verspreiding van pornografische teksten en beeld- en geluidsmateriaal;
* seksuele intimidatie;
* discriminatie;
* bedreiging of het op andere wijze lastigvallen van personen;
* computervredebreuk (ook wel bekend als “hacken”) via het internet of het systeem 
anderszins, waarbij Afnemer enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verschaft 
door een technische ingreep, met behulp van valse signalen en/of valse sleutels, dan wel 


door het aannemen van een valse hoedanigheid en vernieling;
* beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en 
software van anderen. 


8.2 Het is Afnemer niet toegestaan op welke wijze dan ook (delen van) software te modi-
ficeren, te verveelvoudigen (anders dan noodzakelijk voor beoogd gebruik), uit te lenen of 
anderszins aan derden te verstrekken, behoudens voor zover dit noodzakelijk is voor het 
gebruik dat bij de Overeenkomst uitdrukkelijk is toegestaan.
8.3 Afnemer is gehouden ENTERWARE van alle informatie en bescheiden te voorzien, die 
nodig zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst.
8.4 Het is afnemer niet toegestaan processen in gang te zetten of te laten voortbestaan, 
waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige gebruikers van het internet 
hindert of het overige gebruik van het systeem beïnvloedt.
8.5 De informatie die Afnemer voor commerciële doeleinden verspreidt, dient in 
overeenstemming te zijn met de toepasselijke en dwingende voorschriften van (zelf)
regulerende instanties.


9. VERPLICHTINGEN EN BEVOEGDHEDEN ENTERWARE
9.1 ENTERWARE heeft een inspanningsverplichting om de overeengekomen Diensten zo 
optimaal en zorgvuldig mogelijk aan Afnemer te verlenen, met inachtneming van de haar 
ten dienste staande technische middelen.
9.2 ENTERWARE verplicht zich jegens Afnemer na (op)levering van een op naam van 
Afnemer staande vaste verbinding in 95% van de maandelijkse gebruikerstijd, Afnemer 
tenminste de overeengekomen bandbreedte van de vaste verbinding tussen het aansluit-
punt zijdens Afnemer en het ENTERWARE-netwerk te bieden.
9.3 ENTERWARE verplicht zich de nodige medewerking te verlenen aan netwerkbeveilig-
ing, beveiliging van gebruikerstoegangen en beveiliging van vertrouwelijke informatie in 
het algemeen. Afnemer draagt de verantwoordelijkheid voor het tegengaan van misbruik 
van de hem verstrekte (persoonlijke) combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord. 
Afnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor de feitelijke inhoud (waaronder teksten en 
beeld- en geluidsmateriaal) van de (gebruikers)homepage van Afnemer.
9.4 ENTERWARE is gerechtigd veranderingen in of aan het systeem aan te brengen 
zonder voorafgaande bekendmaking aan Afnemer. Verder is ENTERWARE voor zover 
noodzakelijk voor een goede dienstverlening gerechtigd wijzigingen aan te brengen in 
de inbelnummers, de login-procedure, de gebruikerstoegang en de gebruikersnaam. 
De kosten die ontstaan middels wijzigingen zoals in de vorige zin genoemd, komen voor 
rekening van Afnemer en kunnen niet worden verhaald op ENTERWARE.
9.5 Voor een goede en volledige naleving van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is 
ENTERWARE bevoegd om derden in te schakelen. De kosten daarvan komen voor reken-
ing van Afnemer conform de te verstrekken prijsopgave.


10. LEVERTIJDEN, OVERGANG RISICO, KLACHTEN
10.1 ENTERWARE is voor levertijden afhankelijk van haar toeleveranciers. De levertijden 
zijn dan ook vrijblijvend en uitdrukkelijk niet fataal en worden slechts bij benadering 
aangegeven.
10.2 ENTERWARE is gerechtigd om in gedeelten te leveren (deelleveranties), die hij 
afzonderlijk kan factureren.
10.3 Als tijdstip van (op)levering geldt het moment waarop de goederen op de over-
eengekomen locatie aanwezig of beschikbaar zijn én de goederen operationeel zijn. Op 
het moment van (op)levering gaat het risico van de goederen over op Afnemer.
10.4 Afnemer is verplicht terstond bij (op)levering te controleren of eventuele 
tekortkomingen aanwezig zijn, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van 
ENTERWARE dat de goederen ter beschikking van Afnemer staan.
10.5 Eventuele tekortkomingen van het geleverde die bij (op)levering aanwezig zijn, dient 
Afnemer binnen een periode van 5 werkdagen na levering schriftelijk aan ENTERWARE 
kenbaar te maken, bij gebreke waarvan klachten dienaangaande niet meer in behandeling 
worden genomen en Afnemer geen beroep meer kan doen op de tekortkoming.


11. OVERMACHT (NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMINGEN)
11.1 Onder overmacht dient te worden verstaan, al die omstandigheden die bij het tot 
stand komen van de Overeenkomst niet waren te voorzien en die niet aan ENTERWARE 
zijn toe te rekenen, waardoor de nakoming van de Overeenkomst onmogelijk wordt of 
zo bezwaarlijk wordt dat die nakoming redelijkerwijs niet van ENTERWARE kan worden 
verlangd.
11.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog, mobilisatie, staking(en) bij 
ENTERWARE of haar leveranciers, bedrijfsbrand, brand in de serverruimte, storingen in 
de verbindingen met het internet, een storing in het telefoonnet van de betrokken telec
ommunicatiemaatschappij(en), uitval van de elektriciteit, uitval of onbereikbaarheid van 
het systeem en vaste verbindingen ten gevolge van redelijkerwijs benodigd onderhoud 
en andere storingen die buiten de macht van ENTERWARE liggen zoals storingen die zijn 
veroorzaakt door omstandigheden die aan Afnemer zijn toe te rekenen of die Afnemer 
heeft geconstateerd maar heeft nagelaten ENTERWARE hiervan onverwijld op de hoogte 
te stellen.
11.3 In geval van overmacht is ENTERWARE bevoegd de nakoming van de uit de over-
eenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht, 
hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat zij tot enige 
schadevergoeding gehouden zal zijn.


12. AANSPRAKELIJKHEID
12.1 ENTERWARE is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop of het 
doel waarvoor Afnemer of een eventuele derde zich middels de gebruikersnaam en 
gebruikerswachtwoord van Afnemer bedient van de toegang tot het internet en eventueel 
daardoor ontstane schade.
12.2 De aansprakelijkheid van ENTERWARE wegens toerekenbare tekortkoming in de 
nakoming van de overeenkomst en/of onrechtmatig handelen is beperkt tot het recht op 
herstel of vervanging van de apparatuur. ENTERWARE zal per gebeurtenis de herstel en 
vervangingskosten vergoeden tot een maximum bedrag gelijk aan de door Afnemer pe-
riodiek verschuldigde som onder de voorwaarde dat voornoemde som ook daadwerkelijk 
door ENTERWARE is gefactureerd en ontvangen.
12.3 Voor vergoeding in aanmerking komt uitsluitend directe schade. Onder directe 
schade wordt verstaan: A. De redelijke kosten die Afnemer zal moeten maken om de 
prestatie van ENTERWARE aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade 
wordt niet vergoed, indien Afnemer de overeenkomst heeft ontbonden; B. De redelijke 
kosten gemaakt voor vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover 
de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden; en 
C. De redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover 
Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de 
zin van deze voorwaarden.
12.4 Aansprakelijkheid van ENTERWARE voor indirecte schade is uitgesloten, waaronder 
begrepen gevolgschade zoals onder andere maar niet uitdrukkelijk beperkt tot schade 
wegens verlies van gebruikstijd, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door 
bedrijfsstagnatie.
12.5 Onverminderd het hiervoor gestelde in verband met de verplichtingen van ENTER-
WARE zich in te spannen is ENTERWARE uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor:
* De aanpassing van gegevens die worden opgeslagen of overgebracht door middel van 
het systeem;
* Verstoring, verdwijning en openbaar wording van vertrouwelijke en waardevolle 
informatie;
* Situaties waarin de doorbroken beveiliging ten tijde van implementatie redelijkerwijs 
voldoende mocht worden geacht, dan wel waarin ENTERWARE redelijkerwijs niet in staat 
kan worden geacht de gevraagde beveiliging te implementeren.
12.6 Voornoemde exoneratiebedingen komen te vervallen indien en voor zover de schade 
het gevolg is van opzet of grove schuld van ENTERWARE.
12.7 Aansprakelijkheid van ENTERWARE wegens een toerekenbare tekortkoming in de 
nakoming van de overeenkomst, ontstaat slechts indien Afnemer ENTERWARE onverwijld 
en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter 
zuivering van de tekortkoming en ENTERWARE toerekenbaar in de nakoming van haar 
verplichtingen tekort blijft schieten.
12.8 Letsel of benadeling van de gezondheid van personen al of niet de door tot gevolg 
hebbend met inbegrip van de schade die daaruit voortvloeit ontstaan door toerekenbaar 
handelen van ENTERWARE, vergoed ENTERWARE slechts tot een maximum bedrag van € 
500.000,- per gebeurtenis.
12.9 Afnemer vrijwaart ENTERWARE voor en tegen alle aanspraken van derden ter zake 
van schade die derden lijden als gevolg van het gebruik van de diensten van ENTERWARE 
of het internet door Afnemer.
12.10 Afnemer kan op een tekortkoming in de nakoming geen beroep meer doen, indien 
hij niet binnen 5 werkdagen nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had 
moeten ontdekken, het gebrek schriftelijk bij ENTERWARE kenbaar heeft gemaakt.


13. OPSCHORTING EN RECHTEN VAN RETENTIE
13.1 ENTERWARE is gerechtigd om zaken die hij van en voor Afnemer onder zich heeft, 
onder zich te houden tot voldoening van alle betalingsverplichtingen die Afnemer jegens 
ENTERWARE heeft voor zover tussen vordering en verbintenis voldoende samenhang 
bestaat, tenzij Afnemer voor de nakoming van die betalingsverplichtingen genoegzame 
zekerheid heeft gesteld.
13.2 ENTERWARE is gerechtigd de toegang voor Afnemer tot het systeem te beperken 
en/of te blokkeren, indien Afnemer zijn contractuele en buitencontractuele verplichtingen 
niet behoorlijk of volledig nakomt. Beperkingen en blokkeringen van de toegang kunnen 
zonder waarschuwing plaatsvinden en laten betalingsverplichtingen van Afnemer onverlet.
13.3 Bij gegrond vermoeden dat zich gedragingen voordoen zijdens Afnemer zoals 
in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden omschreven, kan Afnemer van het 
systeem worden afgesloten zonder dat hij nog aanspraak kan maken op restitutie van 
vooruitbetaalde vergoedingen. Het voornoemde levert ENTERWARE een grond op voor 
blokkering van de toegang tot de betreffende informatie, alsmede voor de onmiddellijke 
ontbinding van haar overeenkomst met Afnemer.


14. SERVICEDESK
14.1 Aangezien de medewerkers van de Servicedesk aangewezen zijn op de informatie 
en handelwijze van Afnemer, kan Afnemer geen rechten ontlenen aan informatie verstrekt 
door de medewerkers van de Servicedesk en is ENTERWARE niet aansprakelijk voor 
handelingen die hieruit voortvloeien.
14.2 De medewerkers van de Servicedesk zijn bevoegd inzage te hebben in (niet open-
bare) gegevensbestanden van Afnemer, voor zover dit voor de ondersteuning cq. bijstand 


aan Afnemer noodzakelijk is.
14.3 Indien Afnemer een beroep doet op de service cq. bijstand van de Servicedesk van 
ENTERWARE, wordt Afnemer geacht: a) te hebben ingestemd met inzage in zijn/haar 
gegevensbestanden door medewerkers van de Servicedesk van ENTERWARE; en b) te 
hebben toegezegd zijn/haar medewerking te zullen verlenen bij de uitvoering van de 
werkzaamheden door de medewerkers van de Servicedesk. Overeenkomstig artikel 8.3 
kan de vereiste medewerking bestaan uit de verstrekking van nodige informatie door 
Afnemer aan de medewerker van de Servicedesk van ENTERWARE.


15. ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST
15.1 ENTERWARE is bevoegd de overeenkomst te ontbinden door middel van een 
aangetekende brief gericht aan Afnemer indien:
* Afnemer zijn/haar verplichtingen aan deze overeenkomst niet, niet tijdig of niet 
behoorlijk nakomt;
* Het faillissement van Afnemer is uitgesproken, althans het faillissement van Afnemer 
is aangevraagd, surseance van betaling aan Afnemer is verleend, althans de aanvraag 
daarvan is gedaan, de onderneming van Afnemer is ontbonden en/of Afnemer onder 
bewind is gesteld;
* De onderneming van Afnemer wordt geliquideerd of gestaakt;
* De onderneming van Afnemer tot boedelafstand overgaat;
* Indien ENTERWARE in een overmachtsituatie is beland. 


16. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
16.1 Indien de overeenkomst eindigt voordat de looptijd is verstreken, is Afnemer de 
volledige vergoeding verschuldigd voor het verstrijken van die tijd aan ENTERWARE. Eén 
en ander met inachtneming van eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften. 
Eventueel worden op het bedrag van de vergoeding de besparingen en voordelen die 
voor ENTERWARE uit de voortijdige beëindiging voortvloeien in mindering gebracht.
16.2 Indien de overeenkomst als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Afnemer 
eindigt voordat de tijd waarvoor zij is aangegaan is verstreken, is Afnemer de vergoeding 
voor de looptijd van de overeenkomst aan ENTERWARE verschuldigd. Een en ander met 
inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften.


17. GEHEIMHOUDING
17.1 Partijen zijn, behoudens eventuele wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking 
van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding van de door de andere partij aan 
hem verstrekte informatie en van de door verwerking daarvan verkregen resultaten van 
vertrouwelijke aard. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden aangemerkt 
als zij als zodanig door Partijen wordt aangeduid. De in dit artikel opgenomen verplicht-
ing geldt gedurende de looptijd van de overeenkomst en gedurende twee jaar na de 
beëindiging daarvan.
17.2 Uit de vertrouwelijke aard van de relatie tussen Partijen en uit de wijze waarop Afne-
mer gebruik kan maken van het Systeem, volgt dat ENTERWARE slechts onder bijzondere 
omstandigheden inzage heeft of aan derden inzage geeft in het gebruikersgedrag van 
Afnemer en diens niet openbare – bij ENTERWARE onderhouden – gegevensbestanden, 
onverminderd het in 4.1 bepaalde. Onder bijzondere omstandigheden worden onder 
andere verstaan pornografie en gedragingen die wettelijk gezien niet zijn toegestaan en 
waarvoor de Officier van Justitie ENTERWARE kan benaderen om inzage te verschaffen.
17.3 ENTERWARE zal als goed houder van informatie slechts inzage aan derden 
verschaffen, indien: a) Afnemer de daartoe strekkende schriftelijke toestemming heeft ge-
geven; b) Dit nodig is in het kader van een officieel onderzoek naar strafbare gedragingen.
17.4 Eventuele inzage zal zich steeds beperken tot de enkele verschaffing van specifieke 
relevante informatie. In geen geval zal ENTERWARE (vrije) beschikking geven over toe-
gang, aansluitingen, webpages en –sites, of anderszins vertrouwelijke informatie.
17.5 ENTERWARE is bevoegd inzage te hebben in de gegevensbestanden van Afnemer, 
indien en voor zover dit nodig is voor de beoordeling en inwilliging van een verzoek tot 
inzage, alsmede voor een goed beheer en exploitatie van het systeem.


18. DOMEINNAMEN
18.1 Domeinnaam aanvragen onder het punt.nl-domein worden uitsluitend door 
ENTERWARE in behandeling genomen na ondertekening door Afnemer van de “registra-
tiecontract behorende bij de aanvraag van een .nl domeinnaam”, een en ander conform 
de eisen van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland.
18.2 Domeinnaam aanvragen worden door ENTERWARE in de regel binnen 2 werkdagen 
na ontvangst van de schriftelijke aanvraag namens Afnemer ingediend bij de betreffende 
Domain Registry. Deze termijn is niet bindend, noch fataal. Afnemer is uitsluitend de 
jaarlijkse registratiekosten verschuldigd indien ENTERWARE de domeinnaam op naam van 
de Afnemer heeft geregistreerd.
18.3 ENTERWARE vervult slechts een bemiddelende rol en geeft dan ook voorafgaand 
aan de domeinnaam aanvraag geen enkele garantie af over de beschikbaarheid van de 
domeinnaam. Als tijdstip van de domeinnaam aanvraag geldt het tijdstip, waarop ENTER-
WARE de domeinnaam aanvraag indient bij de betreffende Domain Registry.
18.4 Afnemer is voor een domeinaanvraag een jaarlijkse registratievergoeding 
verschuldigd. De registratie van de domeinnaam wordt steeds ieder jaar automatisch 
verlengd, tenzij deze minimaal twee maanden voor de eerstvolgende periode door de 
Afnemer schriftelijk is opgezegd.
18.5 De beoordeling van een toekenning of afwijzing van een domeinnaam aanvraag, 
ligt geheel en al bij de betreffende Registry. ENTERWARE is nimmer aansprakelijk voor 
mogelijke bedrijfsschade of andere indirecte schade, daaronder begrepen schade wegens 
verlies van gebruikstijd, gederfde winst en gemiste besparingen, tengevolge van een 
afwijzing van een domeinnaam aanvraag door de betreffende Registry.
18.6 Verhuizing van een domeinnaam die door bemiddeling van ENTERWARE tot stand 
is gekomen naar een andere provider, is uitsluitend toegestaan, indien Afnemer als 
houder van de domeinnaam aan al haar betalingsverplichtingen jegens ENTERWARE 
heeft voldaan.
18.7 Indien de afnemer haar betalingsverplichting inzake een domeinnaam jegens 
ENTERWARE niet nakomt, heeft ENTERWARE het recht zich het domein toe te eigenen en 
vervalt elke aanspraak van de afnemer op de betreffende domeinnaam.


19. AUTEURSRECHT/INTELLECTUELE EIGENDOM/EXCLUSIVITEIT
19.1 Voor zover Afnemer door internet software verstrekt krijgt, geschiedt zulks steeds 
in licentie. Met de aanvaarding van de door ENTERWARE verstrekte software accepteert 
Afnemer de toepasselijke licentievoorwaarden en zal Afnemer steeds gehouden zijn zich 
als goed licentiehouder te gedragen.
19.2 Het is afnemer niet toegestaan op welke wijze dan ook (delen van) de software te 
modificeren, te veelvoudigen (ander dan noodzakelijk voor beoogt gebruik), uit te lenen 
of anderszins aan derden te verstrekken, behoudens voor zover dit noodzakelijk is voor 
het gebruik dat bij de overeenkomst uitdrukkelijk is toegestaan.
19.3 Bij het kopiëren of anderszins veelvoudigen van de programmatuur is het Afnemer 
nimmer toegestaan aan de in de programmatuur voorkomende aanduidingen omtrent het 
makerschap of het vertrouwelijke karakter van de programmatuur, of enig andere verwijz-
ing naar ENTERWARE, te wijzigen of te verwijderen.
19.4 De absolute rechten, waaronder mede begrepen auteursrechten en (andere) 
intellectuele rechten op grafische producten, apparatuur, programmatuur, applicaties, 
documentatie en andere goederen – zoals onder meer analyses, functionele ontwerpen 
en rapporten -, en alle daarop aangebrachte wijzigingen en aanvullingen, alsmede van 
eventuele kopieën van voornoemde goederen, berusten ten alle tijden bij ENTERWARE 
of bij haar toeleveranciers.
19.5 Indien ENTERWARE een prestatie heeft geleverd na ontwerpen, tekening of andere 
aanwijzingen door of namens Afnemer verstrekt, garandeert Afnemer dat daardoor geen 
intellectuele eigendomrechten van derden worden aangetast. Afnemer vrijwaart ENTER-
WARE van aanspraken van derden ter zake.
19.6 Indien ENTERWARE aan afnemer enig exclusiviteitsrecht ten aanzien van het gelev-
erde product c.q. dienst heeft toegezegd, is ENTERWARE niet aansprakelijk voor inbreuk 
hierop door derden, welke buiten toedoen van ENTERWARE zijn ontstaan.
19.7 Afnemer kan slechts aanspraak maken op het door ENTERWARE toegezegde 
exclusiviteitsrecht, indien de opdrachtgever volledig aan alle uit de overeenkomst voortv-
loeiende verplichtingen heeft voldaan.


20. GEBRUIKSRECHT
20.1 De door ENTERWARE beschikbaar gestelde (grafische) producten, programmatuur 
en schriftelijke informatie, als bedoeld in artikel 19, worden aan Afnemer verstrekt op 
grond van een licentie.
20.2 Het betreft een niet exclusief en niet overdraagbare licentie uitsluitend voor het 
overeengekomen gebruik van de genoemde goederen binnen de eigen organisatie van 
Afnemer. Over ieder ander gebruik dient een aanvullende overeenkomst gesloten te 
worden.
20.3 ENTERWARE is bevoegd het werk of de dienst elders te verkopen of te publiceren.
20.4 De IP-adressen welke door ENTERWARE gedurende de duur van de overeenkomst 
aan Afnemer ter beschikking worden gesteld blijven te allen tijde eigendom van 
ENTERWARE.


21. VERJARING
21.1 Alle rechtsvorderingen van Afnemer uit hoofde van een aan deze voorwaarden 
onderworpen overeenkomst verjaren – behoudens bepalingen van dwingend recht – naar 
verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop nakoming van verplichtingen uit 
tussen partijen bestaande overeenkomsten opeisbaar zijn geworden.


22. TOEPASSELIJK RECHT
22.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend 
Nederlands recht van toepassing.


23. GESCHILLEN
23.1 Geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst dienen uitsluitend te worden 
beslecht door de Burgerlijke rechter in het Arrondissement Zwolle.
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