
ALGEMENE VOORWAARDEN  
 

Artikel 1         Definities 

 
a. H.R. Hosselet: De eenmanszaak H.R. Hosselet gevestigd te Almere, ingeschreven in het 

Handelsregister te Almere onder nummer 55414877. Youmewe Media is onderdeel van H. 

R. Hosselet. Nader te noemen opdrachtnemer. 

b. Opdrachtgever: De contractspartij met wie H.R. Hosselet een overeenkomst van opdracht 

gesloten heeft. 

 

Artikel 2  Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden 

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en 

overeenkomsten van opdracht die met opdrachtnemer gesloten worden, tenzij schriftelijk 

uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien één of meerdere bepalingen in de 

algemene voorwaarden in strijd zijn met de wet, dan zal deze bepaling niet meer van 

toepassing zijn op de overeenkomst en zal deze worden vervangen door een nieuwe 

vergelijkbare, rechtsgeldige bepaling. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de 

inhoud van deze voorwaarden op elk moment te wijzigen, te actualiseren of aan te vullen. 

Hiermee vervalt de toepasselijkheid van eerdere versies. 

 

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen 

 
1. Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij dit anders 

uitdrukkelijk en schriftelijk is aangegeven.  

2. Opdrachtnemer is slechts aan de offerte en aanbieding gebonden indien de aanvaarding 

hiervan door de wederpartij schriftelijk, zonder voorbehoud of wijziging binnen de 

gestelde aanvaardingstermijn wordt bevestigd. Indien de aanvaarding na deze termijn 

plaatsvindt, heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoeringstermijn en/of 

honorering/kosten aan te passen. 

3. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de 

opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een 

onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief heffingen van 

overheidswege zoals omzetbelasting, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst 

te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend-, administratiekosten, 

maar ook alle overige kosten die verband houden met de serviceverlening voor de 

opdracht, tenzij anders aangegeven. 

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een 

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

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 

 

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst  
 

1. Een overeenkomst komt tot stand nadat een (rechts)persoon een offerte of aanbieding van 

opdrachtnemer mondeling of per e-mail, of anderszins schriftelijk heeft geaccepteerd. 

2. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2, 7:409 en 7:422 lid 1 onder b BW 

wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 



Artikel 5  Uitvoeringstermijn 

 

1. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of 

opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient 

de opdrachtgever opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. 

Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog 

uitvoering te geven aan de overeenkomst. De overschrijding van de termijn kan nooit 

aanleiding zijn tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, tenzij er 

sprake is van overmacht en behoudens wettelijke uitzonderingen. 

2. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of niet 

juist aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de 

overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de 

opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan 

nadat de opdrachtgever de gegevens aan opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld. 

 

Artikel 6  Wijziging van de overeenkomst 

 

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke 

uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te 

vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig 

aanpassen. 

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het 

tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal 

de opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. 

3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve 

consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. 

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in 

hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit 

honorarium tot gevolg heeft. 

5. In afwijking van lid 3 zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen 

indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen 

worden toegerekend. 

 

Artikel 7  Honorarium, betaling van declaraties en het incasso 

 

1. Opdrachtnemer hanteert voor haar werkzaamheden een uurtarief of een vastgesteld 

bedrag, afhankelijk van de soort werkzaamheid die verricht dient te worden. Voorts is het 

opdrachtnemer toegestaan om te werken met voorschotten die onverwijld dienen te 

worden voldaan. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om pas te starten met de 

uitvoering van de werkzaamheden als het verschuldigde bedrag is ontvangen. 

2. Indien er sprake is van een jaarabonnement, geschiedt betaling van het gehele jaarbedrag 

altijd voorafgaande de start van het abonnement. 

3. De opdrachtgever is voor de uitvoering van een opdracht verschuldigd het 

overeengekomen honorarium inclusief de omzetbelasting, alsmede eventuele in het kader 

van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend-, 

administratiekosten, maar ook alle overige kosten die verband houden met de 



serviceverlening voor de opdracht. De tarieven kunnen lopende de overeenkomst door 

opdrachtnemer worden aangepast. 

4. Betaling van declaraties dienen, zonder beroep op aftrek, opschorting of verrekening, 

binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Bij overschrijding van deze 

termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk 

aan de geldende wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal 

worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment 

van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

5. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn 

verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten 

rechte voor rekening van de opdrachtgever. Eventuele incassokosten komen voor rekening 

van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen 15% van de in te vorderen declaratie(s). 

6. In het geval dat opdrachtgever een rechtspersoon is, dan geldt aanvullend: wanneer 

opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt, komen de werkelijk 

gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en 

executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever 

is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. 

 

Artikel 8  Abonnement 

 

1. Opdrachtnemer biedt opdrachtgever de mogelijkheid tot het afsluiten van een 

jaarabonnement met betrekking tot verschillende creatie-abonnementen. De creatie-

abonnementen worden afgesloten voor een duur van twaalf maanden, met ingang op de 

dag van de aanvaarding van de opdracht. 

2. De creatie-abonnementen worden na het eerste jaar stilzwijgend verlengd met telkens één 

jaar. 

3. Opdrachtgever kan na de stilzwijgende verlenging van de creatie-abonnementen jaarlijks 

schriftelijk opzeggen met inachtneming van de opzegtermijn van één maand. 

4. Opdrachtnemer biedt opdrachtgever de mogelijkheid tot het afsluiten van een 

maandabonnement met betrekking tot verschillende onderhoudsabonnementen. De 

onderhoudsabonnementen worden afgesloten voor een duur van één maand, met ingang op 

de dag van de aanvaarding van de opdracht. 

5. De onderhoudsabonnementen worden na de eerste maand stilzwijgend verlengd met 

telkens één maand. 

6. Opdrachtgever kan na de stilzwijgende verlenging van de onderhoudsabonnementen 

maandelijks schriftelijk opzeggen met inachtneming van de opzegtermijn van één maand. 

7. Opdrachtnemer is bevoegd om het abonnementstarief, tijdens de duur van de 

abonnementen, éénmalig per kalenderjaar éénzijdig te wijzigen. Opdrachtnemer dient 

opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte te stellen.  

8. Opdrachtgever is bevoegd om de jaar/maandabonnementen op te zeggen, indien de 

prijsstijging méér dan tien procent bedraagt. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. 

9. Ter uitsluitende beoordeling van opdrachtnemer, is opdrachtnemer gerechtigd het 

verstrekken van digitale support aan opdrachtgever te weigeren, indien vast komt te staan 

dat opdrachtgever onredelijk veel verzoeken voor digitale support indient bij 

opdrachtnemer. 

 

Artikel 9  Aansprakelijkheid 

 



1. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot 

hetgeen in deze bepaling is geregeld. 

2. De overeenkomst geldt uitsluitend tussen de (voormalig) opdrachtgever en 

opdrachtnemer; derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen. 

3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat 

opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of 

onvolledige gegevens. 

4. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor door opdrachtgever geleden schade, 

dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het door opdrachtnemer in de 

desbetreffende zaak in rekening gebrachte honorarium dat opdrachtnemer voor haar 

werkzaamheden heeft ontvangen. 

5. De vereiste zorgvuldigheid zal door opdrachtnemer in acht worden genomen, indien 

opdrachtnemer derden moet inschakelen om de belangen van een opdrachtgever optimaal 

te kunnen behartigen. Voor eventuele schade veroorzaakt door derden is opdrachtnemer 

niet aansprakelijk. De opdrachtgever stemt ermee in dat opdrachtnemer 

aansprakelijkheidsbeperkende bedingen van derden namens opdrachtgever aanvaardt. De 

toepasselijkheid van artikel 6:76 BW is uitgesloten. 

6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor elke andere aard van schade, daaronder 

begrepen elke aanvullende schadevergoeding van welke aard dan ook alsmede indirecte 

schade geleden door opdrachtgever, daaronder begrepen gevolgschade, schade wegens 

overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, 

vertragingsschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

7. De aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet in gevallen waarbij aan de zijde van de 

opdrachtnemer sprake is van opzet of grove schuld. 

8. Alle eventuele vorderingen jegens opdrachtnemer moeten in ieder geval binnen één jaar, 

vanaf het moment waarop de (voormalig) opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs 

bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten, worden ingediend. De rechtsvordering 

komt te vervallen als bovenstaande termijn is verstreken. 

9. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vermissing en of 

beschadigingen van enige door de opdrachtgever op de servers van opdrachtnemer 

gedeponeerde data. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke manier van 

aansprakelijkheid voor de vermissing of beschadigingen en/of mogelijke (gevolg)schade 

van de door de opdrachtgever op de servers van opdrachtnemer gedeponeerde data.  

10. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige door de opdrachtgever in 

strijd met de bepalingen in de algemene voorwaarden en wet- en regelgeving op de server 

gestelde illegale data. 

 

Artikel 10 Uitsluiting misbruik  

 

1. Het is opdrachtgever niet toegestaan de website, geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor: 

 

Het verspreiden van computervirussen; het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden 

E-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het 

Internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming); het inbreuk plegen op 

auteursrechtelijk beschermde werken of anderszins handelen in strijd met intellectuele 

eigendomsrechten van derden; het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten 

en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder kinderpornografie en discriminerende uitingen; 

seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen; het zonder 



toestemming binnendringen van andere computers of sites op het Internet of Intranet, 

waarbij enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een 

technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel zich 

voordoen als iemand anders (hacken); handelingen en of gedragingen in strijd met de van 

toepassing zijnde wettelijke bepalingen, de Etiquette van het net of de richtlijnen van de 

Reclame Code commissie. 

2. Indien opdrachtgever zich toch met bovenstaande zaken bezighoudt, dan wel 

moedwillig of per ongeluk, wordt de schade op opdrachtgever verhaald en is 

opdrachtnemer gerechtigd de diensten af te sluiten zonder dat opdrachtnemer 

schadevergoeding of terugbetaling is verschuldigd.  

3. Opdrachtnemer heeft het recht de geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten 

gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken. Opdrachtnemer zal de 

opdrachtgever hiervan tevoren in te lichten, tenzij dat in redelijkheid niet van 

opdrachtnemer kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde 

bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan. 

 

Artikel 11 Fair Use Policy 

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het dataverkeer. 

2. Het dataverkeer mag in principe onbeperkt gebruikt worden, maar er mag geen hinder 

ontstaan voor andere medegebruikers. 

3. Hinder is ter beoordeling van opdrachtnemer. Indien opdrachtnemer van mening is dat er 

sprake is van hinder, dan zal opdrachtnemer contact opnemen met veroorzaker en zal dit 

oplossen. De oplossing is bindend en veroorzaker zal zich hieraan moeten conformeren. 

Indien de hinder zodanige gevolgen heeft, dan is opdrachtnemer gerechtigd de website 

direct af te sluiten om de hinder bij andere gebruikers zo veel mogelijk te voorkomen.  

4. Indien er direct bewijsbare schade ontstaat door het hinderen, onder andere door 

overschrijding van het ingekochte dataverkeer waarvoor opdrachtgever voor een groot 

deel verantwoordelijk is, is opdrachtnemer gerechtigd deze schade te verhalen op de 

veroorzaker. 

5. In het geval dat er sprake is van excessief dataverbruik, kan opdrachtnemer de website 

afsluiten voor onbepaalde tijd om de schade zoveel mogelijk te beperken en 

onbereikbaarheid van de server tegen te gaan.  

6. Opdrachtnemer spant zich in om de schade zoveel mogelijk te beperken, maar kan 

hierdoor niet verantwoordelijk worden gesteld voor geleden schade aan de kant van 

opdrachtgever. 

7. Opdrachtgever heeft een beperkt recht qua gebruik van server-rekenkracht en server-

ruimte. Hieronder valt ook hardeschijfruimte, processor-rekenkracht en RAM-geheugen. 

Hier geldt net als bij dataverkeer dat er geen vast limiet is. Indien er, ter beoordeling van 

opdrachtnemer, teveel rekenkracht of schijfruimte wordt gebruikt, zijn de leden 3 t/m 6 uit 

dit artikel betreffende dataverkeer, eveneens van toepassing op servergebruik. 

8. Bij bewuste overschrijding van zaken genoemd in het vorige lid, of wanneer 

opdrachtgever dit in alle redelijkheid had kunnen of mogen verwachten, kan 

opdrachtnemer schadevergoeding eisen aan opdrachtgever.  

 

Artikel 12 Plichten van partijen 

 



1. Opdrachtgever moet de juiste en bij hem of haar behorende (persoons)gegevens 

verschaffen. Het opgeven van onjuiste gegevens wordt gezien als fraude en de gemaakte 

kosten worden verhaald op opdrachtgever. 

2. Opdrachtgever houdt zich verre van het hinderen van overige klanten of internetgebruikers 

en schade toe te brengen aan het systeem. Het is opdrachtgever verboden processen of 

programma’s op te starten waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat 

zulks opdrachtnemer, overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt, 

alsmede misconfiguratie. 

3. Opdrachtnemer doet zijn best voor de beschikbaarheid van de diensten. De opdrachtgever 

kan niet verwachten dat alle mogelijke applicaties ondersteund worden. 

4. Opdrachtnemer doet zijn best om te helpen bij digitale support. Opdrachtgever mag echter 

niet verwachten dat er kosteloze ondersteuning verleent wordt in alle gevallen. 

Opdrachtnemer zal dit aangeven. 

 

Artikel 13 Domeinnamen 

 

1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het verliezen door opdrachtgever van diens 

rechten op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde 

wordt aangevraagd en/of wordt verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld 

van opdrachtnemer. 

2. Opdrachtgever dient zich te houden aan de regels die registrerende instanties stellen voor 

aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam. Opdrachtnemer speelt hierin een 

bemiddelende rol en kan ook geen garantie bieden, dat de aanvraag toegewezen wordt. 

3. In geval van ontbinding van de overeenkomst wegens wanprestatie van opdrachtgever, is 

opdrachtnemer gerechtigd de domeinnaam op te zeggen met inachtneming van een 

opzegtermijn van één maand. 

 

Artikel 14 Ontbinding en opschorting 

 

1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van verplichtingen op te schorten en/of de 

overeenkomst te ontbinden, indien: 

a. de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet 

tijdig nakomt of in strijd handelt met bepalingen uit de overeenkomst; 

b. na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen 

omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen 

niet zal nakomen; 

c. de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te 

stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze 

zekerheid uitblijft of onvoldoende is of; 

d. door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van 

opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk 

overeengekomen condities zal nakomen. 

2. Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich 

omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst 

onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard 

zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van 

opdrachtnemer kan worden gevergd. 



3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de 

opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de 

verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 

4. Indien opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze 

gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 

5. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is opdrachtnemer gerechtigd 

tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect 

ontstaan. 

6. Indien opdrachtgever zijn verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien niet 

nakomt en deze niet-nakoming rechtvaardigt ontbinding van de overeenkomst, dan is 

opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder 

enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of 

schadeloosstelling. Opdrachtgever is, uit hoofde van wanprestatie, wél tot 

schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht. 

7. In geval van liquidatie, (het aanvragen van) surseance van betaling of faillissement, van 

beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - 

ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering (WSNP) of een andere omstandigheid 

waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat 

het opdrachtnemer vrij om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen 

danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot 

betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van 

opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 

 

Artikel 15  Beëindiging van de overeenkomst 

 

Opdrachtnemer mag de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder tussenkomst 

van de rechter beëindigen, indien opdrachtgever in verzuim is waarbij een termijn van 

veertien dagen dient te worden gegund om alsnog de verplichtingen na te komen. De 

beëindiging vindt plaats in de vorm van een schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever. 

 

Artikel 16  Overmacht en ziekte 

 

1. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van 

opdrachtnemer, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, 

ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van opdrachtnemer kan worden 

verlangd. 

2. Overmacht geeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst op te schorten of bij 

(blijvende) onmogelijkheid geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder tot 

schadevergoeding gehouden te zijn. 

3. Bij ziekte of (blijvende) arbeidsongeschiktheid van opdrachtnemer, ziekte van derden die 

door opdrachtnemer zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst, worden de 

verplichtingen opgeschort tot het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de 

overeengekomen wijze na te komen. Opdrachtnemer raakt hierdoor niet in verzuim ten 

aanzien van de nakoming van die verplichtingen en zonder dat hij tot enige 

schadevergoeding kan worden gehouden. 



4. Indien opdrachtnemer voorziet dat de overeenkomst niet nagekomen kan worden binnen 

een termijn van één maand en opdrachtgever is daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld, 

is opdrachtgever bevoegd om de overeenkomst te beëindigen. 

 

Artikel 17 Intellectueel eigendom 
 

1. Al het vervaardigde en al het andere toepasselijk materiaal van Youmewe Media die zijn 

gebruikt voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van opdrachtnemer. 

2. Alle rechten en bevoegdheden zijn voorbehouden aan de opdrachtnemer die haar 

toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. 

3. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet 

uitdrukkelijk worden toegekend. 

4. Ieder ander of verdergaand recht van opdrachtgever tot verveelvoudiging van websites of 

andere materialen is uitgesloten. Tevens is opdrachtgever niet gerechtigd verstrekte 

stukken, die uitsluitend bestemd zijn voor het gebruik door opdrachtgever, openbaar te 

maken en/of aan derden ter kennis te stellen. Van dit bovenstaande kan worden afgeweken 

indien opdrachtnemer haar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming geeft. 

5. Het door YouMeWe Media aan opdrachtgever toegekende recht tot gebruik is niet-

exclusief en niet-overdraagbaar. 

6. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke 

karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van 

intellectuele of industriële eigendom uit de websites of materialen te verwijderen of te 

wijzigen. 

7. Met inachtneming van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden is 

opdrachtgever gerechtigd tot verbetering van taalfouten en al hetgeen uitdrukkelijke 

schriftelijke toestemming is verleend door opdrachtnemer. 

8. Opdrachtgever zal opdrachtnemer vrijwaren voor aanspraken van derden met betrekking 

tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of 

gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt. 

9. Opdrachtnemer behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden 

toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen 

vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 

10. Opdrachtgever garandeert, dat aangeleverde informatie op informatiedragers, 

elektronische bestanden of software etc., vrij zijn van virussen en defecten. 

11. Opdrachtgever geeft opdrachtnemer toestemming om diens naam en logo te gebruiken in 

het kader van promotionele activiteiten van opdrachtnemer. 

 

Artikel 18 Toepasselijk recht 

 

Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 

Eventuele geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding zullen uitsluitend worden 

beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. 

 

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten 

van opdrachtgever. 


