Algemene voorwaarden OnePage.nl
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OnePage.nl is een handelsnaam die behoort bij de eenmanszaak Online
Beeldvorming, welke onderneming is ingeschreven in de Kamer van
koophandel onder nummer 24428497 (hierna: OnePage.nl).
De overeenkomst tussen OnePage.nl en de klant komt tot stand door
ondertekening van het inschrijfformulier. Deze overeenkomst omvat
een dienst zoals in het inschrijfformulier is beschreven en aangekruist,
waarop eveneens deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
Na de totstandkoming van de overeenkomst is de klant zowel het
overeengekomen eenmalige bedrag alsmede de overeengekomen
maandelijkse bedragen verschuldigd.
Alle genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting (BTW).
Tenzij expliciet anders overeengekomen geldt een betalingstermijn van
14 dagen na verzending van de factuur door OnePage.nl.
De klant is akkoord met eventuele digitale verzending van facturen
door OnePage.nl aan het door de klant opgegeven e-mailadres.
OnePage.nl zal de kosten voorafgaand factureren aan de klant en na
ontvangst van de betaling zal de betreffende OnePage voor de klant
binnen de overeengekomen termijn worden gepubliceerd.
De prijs van de dienstverlening is gebaseerd op eenmalige
opstartkosten om een specifieke OnePage voor de klant te creëren en
op een maandbedrag vanwege o.a. licentiekosten, onderhoud van soften hardware, domeinregistratie en aanmaak van e-mailadressen.
OnePage.nl verstrekt de klant een niet-exclusieve licentie op de
betreffende OnePage voor de looptijd van het abonnement, die na
afloop van de looptijd automatisch en volledig vervalt. Alle intellectuele
eigendomsrechten (blijven) berusten bij OnePage.nl.
In geval van niet-tijdige betaling van een opeisbare verbintenis door de
klant is OnePage.nl gerechtigd om de publicatie van de OnePage
(tijdelijk) ongedaan te maken en de klant de toegang tot het CMSsysteem te ontzeggen c.q. onmogelijk te maken.
Bij beëindiging van de dienstverlening krijgt de klant de eenmalige
keuze om de betreffende OnePage te kopen voor een bedrag van € 99
excl. BTW. Deze OnePage bestaat enkel uit een statische verzameling
HTML-bestanden en bevat geen (functionerend) CMS-systeem.
OnePage.nl besteedt de opslag, verwerking en verzending van e-mails
uit bij een externe leverancier is jegens de klant of eventuele derden
niet verantwoordelijk voor de voortdurende beschikbaarheid of backup van deze e-mails, hoewel OnePage uiteraard streeft naar een zo
goed mogelijk beschikbaarheid. De klant is zelf verantwoordelijk voor
het maken van regelmatige back-ups.
OnePage.nl besteedt de webhosting van data en databases uit bij een
externe leverancier en is jegens de klant of eventuele derden niet
verantwoordelijk voor de voortdurende beschikbaarheid van deze
webhosting, hoewel OnePage uiteraard streeft naar een zo goed
mogelijk beschikbaarheid. De klant is zelf verantwoordelijk voor het
maken van regelmatige back-ups.
Overeenkomsten tussen OnePage.nl en de klant en/of hieruit
voortvloeiende en/of verband houdende verbintenissen omvatten
geen resultaatsverbintenissen en zijn enkel inspanningsverbintenissen.
Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de in het kader van (de
uitvoering van) de overeenkomst verrichtte werkzaamheden en/of
resultaten daarvan.
Mocht de overeengekomen prestatie niet deugdelijk zijn geweest, dan
zal OnePage.nl de keuze (mogen) maken of hij deze alsnog deugdelijk
uitvoert of de klant crediteert voor (een evenredig deel van) de factuur.
Kiest OnePage.nl voor het alsnog deugdelijk uitvoeren van de prestatie,
dan bepaalt hij zelf de wijze en het tijdstip van uitvoering.
OnePage.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. Onder
gevolgschade wordt o.m. verstaan stagnatieschade, productieverlies,
gederfde winst, transportkosten en reis- en verblijfkosten. De klant is
zelf verantwoordelijk om zich desgewenst hiertegen te verzekeren.
Alle vormen van aansprakelijkheid van OnePage.nl jegens de klant en
derden voor alle vormen van schade, die direct of indirect voortvloeien
uit of verband houden met (de uitvoering van) de overeenkomst, zijn
beperkt tot het in verband met de betreffende overeenkomst in
rekening gebrachte bedrag.
Indien de overeenkomst een looptijd omvat van twaalf maanden of
langer dan geldt dat alle vormen van aansprakelijkheid van OnePage.nl
jegens de klant en derden voor alle vormen van schade, die direct of
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indirect voortvloeien uit of verband houden met (de uitvoering van) de
overeenkomst, zijn beperkt tot het in verband met de betreffende
overeenkomst in rekening gebrachte bedrag of de bedragen tijdens
maximaal twaalf maanden.
Alle vormen van aansprakelijkheid van OnePage.nl jegens de klant en
derden voor alle vormen van schade, die direct of indirect voortvloeien
uit of verband houden met (de uitvoering van) de overeenkomst, zijn
tevens beperkt tot het bedrag of de bedragen die in het
desbetreffende geval uit de hoofde van de door OnePage.nl gesloten
(aansprakelijkheids)verzekering(en) wordt uitbetaald.
Indien door of in verband met de uitvoering van een overeenkomst of
anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor
OnePage.nl aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid eveneens beperkt
zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door OnePage.nl
afgesloten (aansprakelijkheid)verzekering aanspraak geeft.
Bij het inschakelen van derden is OnePage.nl, behoudens opzet en/of
bewuste roekeloosheid, niet aansprakelijk voor tekortkomingen van
deze derden. De beperkingen van aansprakelijkheid gelden eveneens
indien OnePage.nl onverhoopt aansprakelijk is door fouten van door
OnePage.nl ingeschakelde derden, of hiervoor op enigerlei wijze
aansprakelijk wordt gehouden.
De beperkingen van aansprakelijkheid gelden eveneens indien
OnePage.nl aansprakelijk is, of op enigerlei wijze wordt gehouden, voor
het niet deugdelijk functioneren van door OnePage.nl bij de uitvoering
van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, bestanden,
registers, zaken of andere hulpmiddelen.
De klant vrijwaart OnePage.nl tegen alle, ook met intellectuele
eigendomsrechten verband houdende, aanspraken van derden, de
kosten van juridische bijstand daar onder begrepen, die op enige wijze
samenhangen met de dienstverlening die voor de klant wordt verricht.
Een aanspraak op schadevergoeding van de klant vervalt in ieder geval
na 14 dagen nadat de klant bekend wordt, of bekend had behoren te
zijn, met de schade die direct of indirect voortvloeit uit een gebeurtenis
en/of omstandigheid waarvoor OnePage.nl aansprakelijk is, zou
kunnen zijn of op enigerlei wijze wordt of kan worden gehouden.
Eventuele aanvullende werkzaamheden kunnen tussentijds in rekening
worden gebracht. OnePage.nl is voorts steeds gerechtigd van de klant
de betaling van een voorschot te verlangen.
De betaling van facturen of voorschotten dient zonder enig beroep op
korting, opschorting en/of verrekening te geschieden binnen de
overeengekomen betalingstermijn.
Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant van rechtswege in
verzuim en is de klant buitengerechtelijke incassokosten en de
wettelijke (handels)rente verschuldigd.
Indien OnePage.nl invorderingsmaatregelen treft tegen de klant die in
verzuim is, komen de kosten ten laste van de klant.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (eerdere,
huidige en toekomstige) overeenkomsten tussen OnePage.nl en de
klant, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een
overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.
Natuurlijke personen of rechtspersonen die direct of indirect op
enigerlei wijze, bij de dienstverlening van OnePage.nl betrokken zijn
(geweest) kunnen zich ook op deze algemene voorwaarden en de
hierin opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen beroepen.
OnePage.nl heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te
schorten als hij door overmacht tijdelijk is verhinderd zijn contractuele
verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt o.m. verstaan de
omstandigheid dat leveranciers niet of niet tijdig voldoen aan hun
verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, stroomstoring, DDoSaanvallen, internetstoringen, inbraak in geautomatiseerde systemen,
verlies, diefstal of verloren gaan van hardware.
Deze algemene voorwaarden gelden eveneens voor zich voordoende
aanvullende opdrachten of vervolgopdrachten.
Op alle overeenkomsten tussen de klant en de OnePage.nl is
Nederlands recht van toepassing.
De Rotterdamse rechter is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen
van geschillen die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden
met (de uitvoering van) de overeenkomst, behoudens voor zover
dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.

