Algemene voorwaarden Veka media

Algemene voorwaarden
Ar�kel 1. Inleiding
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,
oﬀertes en overeenkomsten tussen Veka media en de afnemer met betrekking
tot het leveren van een website en bijkoms�ge diensten en producten. Afnemer
verklaart hiermee dat hij kennis hee� genomen en akkoord gaat met onderstaande
voorwaarden. Veka media hee� het recht om op elk moment de algemene
voorwaarden wijzigen.
Ar�kel 2. Deﬁni�es
De volgende deﬁni�es hebben in deze algemene voorwaarde de volgende
betekenis:
2.1 Algemene voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op
iedere aanbieding, oﬀerte en overeenkomst tussen Veka media en afnemer
waarop Veka media deze Algemene Voorwaarden van toepassing hee� verklaard.
2.2 CMS: Het systeem waarmee de content van de website beheerd, aangepast, en
gemaakt wordt. Staat voor Content Management System
2.3 Content: Inhoud van de website zoals teksten, video's, foto’s en andere
vormen van communica�e ui�ngen, die door Veka media in opdracht van
afnemer dan wel door afnemer zelf of door derden op de website wordt
geplaatst.
2.4 Afnemer: De par�j waarmee Veka media een overeenkomst hee� gesloten.
2.5 Veka media: Veka media is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
Veka media, geves�gd op de Udensedijk 6A, 5451 PK, Mill . KVK nr.: 76792684
2.6 Veka media content: De door Veka media op de website geplaatste content
(niet a�oms�g van afnemer), zoals teksten, video’s, foto’s en andere vormen
van communica�e ui�ngen.
2.7 Domeinnaam: Het adres waarop de website van een klant op het internet
gevonden kan worden, eventueel gekoppeld aan emailadressen.
2.8 Hos�ng: Dienst waarbij website toegangelijk wordt gemaakt via het internet.
Bijbehorende diensten zijn backups, domein registra�e, service en updates
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2.9 Server: Een computer ook wel server genoemd waar de website inclusief
content is opgeslagen.
2.10 Website: De door Veka media voor afnemer ontwikkelde website waarbij
hos�ng en eventueel emailadressen behoren
Ar�kel 3. Toepasselijkheid
3.1 De Algemene voorwaarden worden voor het sluiten van de overeenkomst
aan de Afnemer beschikbaar gesteld.
3.2 Door het sluiten van een overeenkomst met Veka media verklaart de
opdrachtgever dat hij akkoord gaat met de Algemene voorwaarden
3.3 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen
Veka media en Afnemer met betrekking tot het leveren van een Website en
bijbehorende diensten en producten. Tenzij nadrukkelijk anders aangegeven
3.4 Er kunnen aanvullende voorwaarden gelden voor bepaalde producten en/of
diensten.
3.5 In verband met de speciﬁeke aard van een bepaalde overeenkomst kan in die
overeenkomst worden afgeweken van een of meer bepalingen van de Algemene
voorwaarden
Ar�kel 4. Overeenkomst
4.1 Alle door Veka media gedane aanbiedingen en oﬀertes zijn vrijblijvend
4.2 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Afnemer een door
Veka media ter beschikking gestelde oﬀerte ondertekend geretourneerd hee�
en daarmee de bijkomende algemene voorwaarden accepteert
Ar�kel 5. Ontwikkeling
5.1 Veka media doet er alles aan om de Website in overeenstemming met
deze Algemene voorwaarden te leveren.
5.2 Veka media doet haar best de dienst binnen de afgesproken termijn te
leveren. Daarentegen is deze afgesproken termijn slechts een richlijn en kunnen
er geen rechten aan ontleend worden.
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5.3 Veka media hee� het recht de dienstverlening te beperken of �jdelijk
buiten gebruik te stellen voor bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden, zonder
dat Afnemer recht hee� op schadevergoeding.
5.4 Veka media kan niet aansprakelijk gesteld worden voor direct of indirecte
schade als het gevolg van te laat of incomplete oplevering van een product/dienst
5.5 Veka media hee� het recht de dienstverlening aan te passen en/of te
verbeteren aan veranderingen in de techniek, zonder dat Afnemer recht hee�
op schadevergoeding.
5.6 Veka media doet haar best om �jdelijk opschor�ngen en/of verandering aan
de dienstverlening zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen maar kan nooit
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen/schade opgelopen door
de opschor�ngen en/of veranderingen.
Ar�kel 6. Verplich�ngen afnemer
6.1 Afnemer zal zich gedragen op een manier die van een zakelijke rela�e verwacht
mag worden. Afnemer zal onder meer Veka media alle benodigde gegevens
verstrekken die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren en opleveren van de
producten/diensten.
6.2 Afnemer verklaart dat alle geleverde informa�e en gegevens naar waarheid
zijn verstrekt.
6.3 Afnemer stelt Veka media zo snel mogelijk op de hoogte in het geval van
wijziging van belangrijke gegevens.
6.4 Afnemer hee� niet het recht de Overeenkomst over te dragen aan derden
tenzij Veka media hiervoor uitdrukkelijk schri�elijk toestemming hee� verleend.
6.5 Het is verboden voor Afnemer om producten en/of diensten te gebruiken
die in strijd zijn met de Nederlandse Wet.
6.6 Afnemer behoedt Veka media volledig voor eventuele aanspraken en
vorderingen tot schadevergoeding met betrekking tot werkzaamheden die door
Veka media zijn verricht.
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Ar�kel 7. Betaling
7.1 Afnemer betaalt de in de overeenkomst vermelde prijs voor bestelde diensten
en/of producten.
7.2 De vergoedingen kunnen bestaan uit maandelijkse verschuldigde bedragen
en/of eenmalige verschuldigde bedragen.
7.3 Eenmalige vergoedingen worden in 2 delen van 50% van het gehele bedrag
gefactureerd. Het eerste deel wordt voor de start van de werkzaamheden
gefactureerd. De resterende 50% wordt gefactureerd wanneer de
producten/diensten zijn geleverd.
7.4 Indien Afnemer de factuur niet binnen de betalingstermijn hee� voldaan,
is Afnemer in verzuim. Afnemer is verplicht vanaf de datum van verzuim
eventuele bijkomende administra�ekosten te betalen.
7.5 Indien Afnemer in betalingsverzuim is, is Afnemer naast het verschuldigde
bedrag en de vergoeding van eventuele bijkomende administra�ekosten
verschuldig tot het vergoeden van alle eventuele gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten.
7.6 Indien Afnemer na betalingsherinnering nog steeds niet aan haar
betalingsverplich�ngen hee� voldaan, worden alle Producten waarop de
wanbetaling betrekking hee� door Leverancier �jdelijk opgeschort
7.7 Vooruitbetalingen voor hos�ng zijn niet-res�tueerbaar
Ar�kel 8. Domeinnaam
8.1 Indien Afnemer geen domeinnaam hee� zal Veka media deze registreren
8.2 Veka media doet haar best de gewenste domeinnaam te registeren maar
kan geen garan�e geven dat dit daadwerlijk gebeurd
8.3 Indien Afnemer al in het bezit is van een domeinnaam dient Afnemer deze over
te dragen aan Veka media. Veka media koppelt de domeinnaam dan aan de website
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Ar�kel 9. Ontwikkeling en oplevering website
9.1 Na bestelling van het website pakket neemt Veka media contact op met
afnemer omtrent de oplevering. In het geval dat afnemer een bestaande website
situa�e hee� en over wil stappen naar hos�ng van Veka media, zal Afnemer de
benodigde informa�e verstrekken die daarvoor nodig is.
9.2 Indien Afnemer de hos�ng zelf wil verzorgen kunnen hiervoor extra kosten in
rekening worden gebracht
9.3 Indien Afnemer de hos�ng zelf wil verzorgen verstrekt Afnemer de benodigde
informa�e aan Veka media die het mogelijk maken voor Veka media de Website
te installeren op de Server van Afnemer
9.4 Veka media kan niet aansprakelijk worden gesteld voor extra kosten die
Afnemer maakt als gevolg van het installeren van de website op Server van Afnemer
9.5 Afnemer verstrekt alle benodigde informa�e om een eventuele overstap
naar Veka media mogelijk te maken.
9.6 Veka media draagt zorg, zover de techniek Veka media hier niet in beperkt,
de website zo veel mogelijk in de huiss�jl van afnemer in te richten.
9.7 Na inrich�ng en plaatsing stuurt Veka media afnemer een e-mail over de
oplevering met daarin een �jdelijke url van de website. Hierna hee� afnemer
5 werkdagen de �jd om gebruik te maken van de eerste herzieningsronde van de
in de overeenkomst genoemde aantal herzieningsronde(n). Wanneer Veka
media de aanpassingen doorgevoerd hee� hee� afnemer opnieuw 5 werkdagen
om gebruik te maken van een eventueel resterende herzieningsronde totdat
het overeengekomen aantal herzieningsronden is bereikt.
9.8 De website wordt geacht te zijn geaccepteerd door afnemer wanneer de
afnemer binnen de termijn van 5 werkdagen geen verzoek tot aanpassingen hee�
ingediend en na aﬂoop van de in ar�kel 9.7 genoemde herzieningsronde(n).
9.9 Afnemer garandeert dat hij gerech�gd is alle verstrekte Content te gebruiken.
9.10 Afnemer garandeert dat alle Content en het gebruik daarvan niet in strijd is
met de Nederlandse Wet- en Regelgeving en tevens geen pornograﬁsch materiaal
bevat en niet aanzet tot haat en/of geweld.
9.11 Veka media is niet aansprakelijk voor eventueel verlies van Content door
bijvoorbeeld technische storingen. afnemer is zelf verantwoordelijk voor het
bewaren van Content.
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9.12 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Veka media Content
berusten bij Veka media en/of partners/licen�egevers. Gedurende de
overeenkomst verleent Veka media een nietexclusief recht om de Veka media
Content te gebruiken voor de website. Veka media is al�jd gerech�gd de Content
aan te passen en/of verwijderen. Afnemer kan geen aanspraak maken op enige
geleden schade die hieruit kan voortvloeien.
Ar�kel 10. Hos�ng
10.1 Veka media kan niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte
schade als het gevolg van problemen met de Hos�ng.
Ar�kel 12. Loop�jd en beëindiging van overeenkomst
12.1 De loop�jd wordt berekend vanaf het moment dat de overeenkomst
wordt gesloten.
12.2 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde �jd. Afnemer hee� het
recht de overeenkomst op ieder moment op te zeggen, de opzegtermijn is 1 maand
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