Algemene voorwaarden
kijk op – internet ontwerp
1 overeenkomst
Beide partijen kunnen zowel mondeling alswel schriftelijk een overeenkomst aangaan.
Hierbij wordt van beider partijen verwacht dat ze hun uiterste best doen om deze
overeenkomst na te komen.
2 beschikbaarheid en content
kijk op heeft het recht om de systemen, inclusief hosting, of gedeelten daarvan tijdelijk
buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan.
Er zal worden geprobeerd een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten
kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om de afnemer tijdig op de
hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Wij zijn echter nooit aansprakelijk tot
schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
kijk op zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van een dienst, door
storingen, onderhoud of andere oorzaken, afnemer te informeren over de aard en de
verwachte duur van de onderbreking.
Aansprakelijkheid van kijk op voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
Kijk op is niet aansprakelijkheid voor enig verlies van persoonlijke gegevens, inclusief het
verlies of schade van geïnstalleerde software, etc.
kijk op is niet aansprakelijkheid voor toegang die is verworven door onbevoegde personen
tot de gegevens of systemen van de Klant of schade als gevolg hiervan.
De klant is zelf verantwoordelijk voor alle kosten die betrekking hebben op bestellingen
voor diensten via internet en het gebruik van betaalsystemen op internet.
De klant is zelf verantwoordelijk voor de content en inhoud van een website en dus ook
aansprakelijk voor eventuele claims van derden.
In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van
internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS of
DdoSattacks, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in
het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand,
overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat kijk op door zijn eigen
leveranciers, ongeacht de reden daartoe, kan kijk op hiervoor niet verantwoordelijk gesteld
worden.
3 betaling
Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders
afgesproken.
Indien de opdrachtgever in gebreke blijft zal geprobeerd worden in overleg met de
opdrachtgever tot een oplossing te komen.

Indien de opdrachtgever in verzuim blijft zal een incasso-procedure worden gestart. Hierbij
zullen de wettelijke vastgestelde incasso-kosten op de opdrachtgever worden verhaald.

