
Algemene voorwaarden 

1 | Definities 

1.1 Webstablish: de eenmanszaak, ingeschreven in het handelsregister onder KVK-nummer 

56900406, waarmee Opdrachtgever de Overeenkomst sluit. 

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon waarmee Webstablish de 

Overeenkomst sluit. 

1.3 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Webstablish op grond 

waarvan Webstablish het Product levert aan Opdrachtgever. 

1.4 Product: het productassortiment van Webstablish waaronder mede, doch niet 

uitsluitend, wordt verstaan producten omtrent webontwikkeling en optimalisatie. 

1.5 Voorwaarden: deze voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden 

gemaakt. 

2 | Algemeen 

2.1 Op de Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

2.2 De Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en facturen van 

Webstablish. 

2.3 Webstablish is te allen tijde gerechtigd de Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. 

2.4 Webstablish wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van 

Opdrachtgever van de hand. 

2.5 Indien deze Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een 

rechtsverhouding tussen Webstablish en Opdrachtgever, wordt Opdrachtgever geacht bij 

voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Voorwaarden op nadien 

gesloten en te sluiten Overeenkomsten. 



2.6 Indien en voorzover enige bepaling van de Voorwaarden nietig wordt verklaard of 

vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden onverminderd van 

kracht blijven. Webstablish zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van 

de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de 

nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen. 

3 | Overeenkomst 

3.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever de offerte van 

Webstablish heeft aanvaard. 

3.2 Alle offertes van Webstablish zijn geheel vrijblijvend. 

3.3 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Opdrachtgever en 

Webstablish zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een 

aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. 

3.4 Een samengestelde offerte verplicht Webstablish niet tot het verrichten van een 

gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

3.5 Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 

3.6 Webstablish mag het Product dat aan Opdrachtgever geleverd wordt gebruiken voor 

minimale zelfpromotie, tenzij anders overeengekomen. 

3.7 Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen uit de Overeenkomst en de Voorwaarden 

prevaleren de eerstgenoemde bepalingen. 

3.8 Opdrachtgever garandeert dat alle gegevens, die voor facturatie en uitvoering van de 

Overeenkomst aan Webstablish dienen te worden verstrekt, volledig, juist en actueel zijn. 

3.9 Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, is Webstablish 

gerechtigd om de tot dan toe verrichte werkzaamheden te factureren. 



4 | Facturatie en tarieven 

4.1 De aan Webstablish verschuldigde vergoedingen dienen binnen 14 (veertien) dagen na 

de factuurdatum te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Betaling 

dient te geschieden op een door Webstablish aan te geven wijze. Bezwaren tegen de 

hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. 

4.2 Webstablish is te allen tijde gerechtigd prijzen en tarieven aan te passen bij wijziging 

van de inhoud van de Overeenkomst. 

4.3 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn van 14 

(veertien) dagen dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan 

de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend 

vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van 

het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand bij de berekening als een gehele 

maand wordt aangemerkt. 

4.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van 

Opdrachtgever zijn de vorderingen van Webstablish op Opdrachtgever direct opeisbaar. 

4.5 Webstablish is gerechtigd de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken 

in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de 

opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 

Webstablish kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren 

indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Webstablish kan 

volledige aflossing van de hoofdsom weigeren indien daarbij niet eveneens de 

opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan. 

4.6 Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is met de nakoming van één of meer 

verbintenissen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten 

rechte voor rekening van Opdrachtgever. Tevens is Opdrachtgever over de gemaakte 

incassokosten tot aan de dag van algehele voldoening de wettelijke rente verschuldigd. 

5 | Aansprakelijkheid 

5.1 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is 



Webstablish slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het 

factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Webstablish voor enige andere vorm van 

schade is uitgesloten, inclusief vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade 

wegens gederfde omzet of winst. 

5.2 Webstablish is niet gehouden tot het nakomen van de Overeenkomst indien daartoe 

verhinderd als gevolg van overmacht. 

6 | Eigendomsvoorbehoud 

6.1 Alle door Webstablish in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven 

eigendom van Webstablish totdat Opdrachtgever alle verplichtingen uit de Overeenkomst 

is nagekomen. Onder deze verplichtingen wordt minimaal verstaan:  

 De tegenprestatie(s) met betrekking tot het geleverde of te leveren Product zelf. 

 Eventuele vorderingen wegens het niet nakomen van de Overeenkomst(en) door 

Opdrachtgever. 


