algemene voorwaarden voor websitedienstverlening ByteGuide
artikel 1 definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene Voorwaarden
deze algemene voorwaarden voor websitedienstverlening
ByteGuide
de eenmanszaak E. van der Gulik de Gids h.o.d.n. ByteGuide.
Opdrachtgever
de natuurlijke of rechtspersoon en diens vertegenwoordiger die aan ByteGuide middellijk of onmiddellijk een opdracht geeft.
Website Inhoud
de gegevens, daaronder onder meer begrepen teksten, afbeeldingen, illustraties, data, bestanden en metatags die de inhoud van de
website bepalen.
Gebruikte Technieken
de technieken, daaronder onder meer begrepen content management systemen, templates, modules, standaarden en toepassingen,
die in het ontwerp van een website zijn toegepast en waaraan de website haar functionaliteit ontleend.
Onderhoud
het optimaliseren, bijwerken en verbeteren van de Gebruikte Technieken, het onderhouden van contacten met hosting‐
ondernemingen, alsmede het periodiek maken van reservebestanden.
Domeinnaam
de unieke naam waarmee of waaronder een website of andere internetgerelateerde diensten of faciliteiten worden aangeboden.
IP‐adres
het unieke nummer dat op het internet gebruikt wordt voor het identificeren van machines en/of locaties
artikel 2 werkingsfeer
1. Alle bedingen in de Algemene Voorwaarden zijn gemaakt voor ByteGuide en al degenen die in of buiten loondienst voor ByteGuide werkzaam zijn of waren.
2. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en (rechts)handelingen gedaan, gesloten resp. verricht door ByteGuide.
3. Afwijkende bedingen – waaronder begrepen (algemene) voorwaarden van Opdrachtgever – zijn slechts van toepassing indien en voor zover ByteGuide die
toepasselijkheid uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. Een dergelijke aanvaarding geldt steeds slechts voor die aanbieding en/of opdracht waarvoor de
afwijkende bedingen werden aanvaard.
4. Voor zover Opdrachtgever eerder naar andere algemene voorwaarden heeft verwezen, wordt de toepasselijkheid van die voorwaarden van de hand gewezen.
artikel 3 wijziging algemene voorwaarden
1. Byteguide heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen en aan te vullen.
2. Wijzigingen en aanvullingen worden ter kennis van Opdrachtgever gebracht door middel van een mededeling aan Opdrachtgever of een algemene mededeling op
de website van ByteGuide.
3. Wijzigingen en aanvullingen worden van kracht dertig dagen nadat de in lid 2 bedoelde mededeling is gedaan.
4. Tot de dag als bedoeld in lid 3 is Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst tegen deze dag op te zeggen.
5. Opdrachtgever wordt geacht wijzigingen en aanvullingen te hebben aanvaard indien hij niet gebruik heeft gemaakt van de in lid 4 bedoelde bevoegdheid.
artikel 4 offertes
1. Aanbiedingen, offertes en prijsopgaven door of vanwege ByteGuide gedaan zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van zeven dagen, tenzij anders vermeld.
artikel 5 overeenkomst
1. Alle overeenkomsten worden gesloten en uitgevoerd door ByteGuide. Alle aanbiedingen aan een vertegenwoordiger of werknemer van ByteGuide worden geacht
uitsluitend aan ByteGuide te zijn gedaan en, na aanvaarding door een vertegenwoordiger of werknemer, uitsluitend door ByteGuide te zijn aanvaard.
2. Aanbiedingen, in het bijzonder die welke per fax, e‐mail of op enige andere wijze langs elektronische weg worden verstrekt, gelden eerst als aanvaard na
mondelinge, telefonische, of schriftelijke bevestiging daarvan vanwege ByteGuide, dan wel als met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.
artikel 6 uitvoering overeenkomst
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is ByteGuide steeds vrij te bepalen welke medewerker de uitvoering van de overeenkomst of een deel daarvan
verzorgt.
2. ByteGuide zal aanvaarde opdrachten naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van haar mag worden verwacht uitvoeren, zonder in te staan voor het
bereiken van enig doel of resultaat.
3. Door ByteGuide opgegeven termijnen zijn indicatief en derhalve niet bindend. Vertraging in de uitvoering van de overeenkomst kan geen aanleiding geven tot een
schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
4. ByteGuide is bevoegd om, indien en voor zover de goede uitvoering van de opdracht zulks vereist, gebruik te maken van de diensten van derden. ByteGuide is
bevoegd om zonder voorafgaand overleg met Opdrachtgever (mede) namens hem een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van derden te aanvaarden.
artikel 7 ontwerp website
1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ByteGuide heeft aangegeven dat zij van belang zijn of waarvan Opdrachtgever weet, althans
redelijkerwijs behoort te weten dat zij van belang kunnen zijn voor de juiste uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan ByteGuide worden verstrekt. Indien alle voor
de uitvoering van de overeenkomst van belang zijnde gegevens niet tijdig aan ByteGuide zijn verstrekt, heeft ByteGuide het recht de uitvoering van de opdracht op
te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
2. ByteGuide draagt zorg voor implementatie van de Gebruikte Technieken naar de stand van de techniek ten tijde van de oplevering van de website.
3. ByteGuide zal in het ontwerp slechts technieken toepassen die in het algemeen worden geaccepteerd, als voldoende stabiel worden aanvaard en in onderlinge
samenhang functioneren.
4. Opdrachtgever is er mee bekend dat de weergave van de website per gebruikt medium, daaronder begrepen webbrowsers, kan verschillen.
5. ByteGuide staat niet in voor de functionaliteit van de Gebruikte Technieken, noch voor de blijvende functionaliteit en ondersteuning daarvan. ByteGuide is niet
aansprakelijk voor schade die een gevolg is van of samenhangt met de functionaliteit van de Gebruikte Technieken.
artikel 8 inhoud website
1. Opdrachtgever is bij uitsluiting verantwoordelijk voor de Website Inhoud. ByteGuide is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, die een gevolg is van
of samenhangt met de Website Inhoud of de wijze waarop de website wordt gebruikt.
2. Onverminderd het bepaalde in lid 1, is elk gebruik van de website dat in strijd is met de wet, goede zeden, openbare orde, Netiquette, de overeenkomst of deze
Algemene Voorwaarden, niet toegestaan, daaronder begrepen doch niet beperkt tot:
‐
de verzending van ongevraagde commerciële communicatie (spam);
‐
het direct of indirect verveelvoudigen of openbaar maken van werken of het faciliteren daarvan, waardoor kennelijk inbreuk wordt gemaakt op intellectuele
eigendomsrechten van derden;
‐
het plaatsen en toelaten van, alsmede verwijzen naar pornografische, obscene, discriminerende of opruiende uitingen, bestanden of materialen;
‐
het plegen, faciliteren of bevorderen van computervredebreuk (hacking, cracking).
3. ByteGuide behoudt zich het recht voor om van strafbare feiten aangifte te doen.
4. Opdrachtgever zal van de Website Inhoud reservebestanden bewaren.
artikel 9 onderhoud
1. Tenzij anders overeengekomen, wordt een onderhoudsovereenkomst aangegaan voor de periode van een jaar. De onderhoudsovereenkomst wordt, behoudens
tijdige opzegging, steeds verlengd met eenzelfde periode als waarvoor zij is aangegaan.
2. Opzegging dient schriftelijk te geschieden, met in achtneming van een termijn van een maand.
3. Het is ByteGuide, zonder dat nadere toestemming van Opdrachtgever is vereist, toegestaan om, voor zover en voor zolang in haar opinie de uitvoering van de
onderhoudsovereenkomst dit redelijkerwijs vergt, de website en de daaraan gekoppelde gegevens te verveelvoudigen en op te slaan.
4. Onverminderd het bepaalde in artikel 8, vierde lid, zal ByteGuide, indien zij zich heeft verbonden om van de website reservebestanden te bewaren, gedurende ten
hoogste een week duplicaten bewaren van de bestanden die de functionaliteit van de website betreffen, en voorts, indien gebruik wordt gemaakt van een Content
Management System, van de door het Content Management System gebruikte database. ByteGuide zal geen duplicaten bewaren van de overige bestanden,
daaronder begrepen audiovisuele bestanden, applicaties en bewerkingsbestanden.
5. ByteGuide is bevoegd om wijzigingen in de Gebruikte Technieken aan te brengen, ook voor zover daarmee in de functionaliteit van de website een van
ondergeschikt belang zijnde wijziging wordt gebracht.

artikel 10 Domeinnaam, IP‐adres
1. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van Opdrachtgever. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de
domeinnaam, en de (verlengde) registratie daarvan.
2. De aanvraag, toekenning, verlenging en het gebruik van een domeinnaam en/of een IP‐adres is afhankelijk van en onderworpen aan de regels en procedures van de
registrerende instantie.
3. Nadat haar daartoe opdracht is gegeven, vervult ByteGuide bij een aanvraag of verlengingsverzoek van een domeinnaam slechts een bemiddelende rol en staat niet
in voor toekenning of verlenging.
4. Opdrachtgever vrijwaart ByteGuide tegen iedere aanspraak van derden in verband met de registratie en het gebruik van de Domeinnaam.
artikel 11 hosting
1. Hostingdiensten worden door derden verleend aan Opdrachtgever. Nadat haar daartoe opdracht is gegeven, vervult ByteGuide bij de totstandkoming van de
overeenkomst slechts een bemiddelende rol.
2. ByteGuide staat voor het hostingbedrijf noch voor de bereikbaarheid van de website in.
3. Opdrachtgever vrijwaart ByteGuide tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de Hostingdiensten.
artikel 12 prijzen
1. Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen exclusief omzetbelasting en andere belastingen en heffingen van overheidswege.
2. Partijen kunnen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.
3. Indien geen vaste prijs is overeengekomen zal de prijs worden vastgesteld aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende medewerker geldende
uurtarief. De prijs wordt vermeerderd met de gemaakte kosten, zoals kosten van derden, etc.
4. Indien ByteGuide op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden verricht of prestaties levert die buiten de inhoud van de
overeenkomst vallen (meerwerk), dan is, tenzij anders is overeengekomen, lid 3 van overeenkomstige toepassing.
5. Prijzen worden jaarlijks geïndexeerd aan de hand van het consumentenprijsindexcijfer voor het eilandgebied Curaçao, zoals dat door het Centraal Bureau voor de
Statistiek van de Nederlandse Antillen wordt gepubliceerd.
6. ByteGuide behoudt zich het recht voor om prijzen tussentijds te wijzigen. Zij zal Opdrachtgever hiervan dertig dagen van tevoren schriftelijk op de hoogte stellen.
Indien Opdrachtgever heeft alsdan het recht om binnen veertien dagen na dagtekening van bedoelde kennisgeving de overeenkomst, of het deel daarvan waarop
de tariefswijziging betrekking heeft, schriftelijk op te zeggen, bij gebreke waarvan de gewijzigde prijs als aanvaard geldt.
artikel 13 betalingsvoorwaarden
1. Betaling dient zonder korting en/of compensatie te geschieden binnen veertien dagen na dagtekening van de factuur op de door ByteGuide aangegeven wijze, in de
valuta als aangegeven in de factuur en zonder dat daarop overmakingskosten of enig ander bedrag in mindering wordt gebracht.
2. ByteGuide is gerechtigd, al dan niet als voorwaarde voor het aanvaarden en uitvoeren van de opdracht, van Opdrachtgever een voorschot te verlangen.
2. Bij niet‐tijdige betaling is Opdrachtgever 1,5% vertragingsrente per maand verschuldigd. ByteGuide is alsdan bevoegd om haar werkzaamheden op te schorten.
3. De buitengerechtelijke kosten van incasso komen voor rekening van Opdrachtgever en worden vastgesteld op 15% van het te innen bedrag, onverminderd het recht
van ByteGuide om, voor zover deze hoger zijn, de daadwerkelijk gemaakte kosten te vorderen.
artikel 14 aansprakelijkheid
1. De totale aansprakelijkheid van ByteGuide en van hen voor wie de bedingen in deze Algemene Voorwaarden ingevolge artikel 2, eerste lid, zijn gemaakt is beperkt
tot een maximum gelijk aan het bedrag dat Opdrachtgever voor de prestaties waaruit de eventuele aansprakelijkheid voortvloeit, verschuldigd is.
2. ByteGuide is, ongeacht de oorzaak, niet aansprakelijk voor:
Gehele of gedeeltelijke onbereikbaarheid van de website, daaronder begrepen de bereikbaarheid via FTP, TCP/IP, SMTP en POP3;
Geheel of gedeeltelijk verlies, beschadiging, verwisseling en openbaarmaking van de Website Inhoud en andere gegevens, daaronder begrepen (e‐
mail)berichten;
Verval van een Domeinnaam of IP‐adres;
Door derden, daaronder begrepen het hostingbedrijf, verleende diensten;
3. Alle vorderingsrechten en andere rechten of bevoegdheden, direct of indirect voorvloeiend uit een aanbieding of overeenkomst en de uitvoering daarvan, jegens
ByteGuide vervallen na verloop van een jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan daarvan, tenzij
deze overeenkomstig de wet op een eerder tijdstip zijn vervallen.
4. Op eerste verzoek zal Opdrachtgever ByteGuide vrijwaren voor alle aanspraken van schade van derden.
artikel 15 intellectuele eigendom
1. Alle, al dan niet met inschakeling van derden, door ByteGuide ontwikkelde programmatuur, gemaakte ontwerpen, afbeeldingen en teksten, blijven eigendom van
ByteGuide, tenzij anders is overeengekomen. Behoudens met voorafgaande schriftelijke toestemming van ByteGuide is het Opdrachtgever niet toegestaan het
door ByteGuide deze voortbrengselen van de geest, al dan niet met inschakeling van derden, toe te passen, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
2. ByteGuide verleent Opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst een niet‐exclusieve, niet‐overdraagbare licentie om de in lid 1 bedoelde
voortbrengselen van de geest te gebruiken.
3. Opdrachtgever is gebonden aan de licentievoorwaarden die gelden voor het gebruik van de Gebruikte Technieken.
4. ByteGuide is bevoegd om in de voettekst of de marge van de pagina’s waaruit de website is samengesteld een verwijzing naar haar website en een copyright notice
op te nemen, mits de vermeldingen passen binnen het ontwerp van de website en daarin van ondergeschikte betekenis zijn.
artikel 16 beëindiging overeenkomst
1. Bij niet of niet‐behoorlijke nakoming van een of meerdere uit de overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden of de wet voortvloeiende verplichtingen door een van
de partijen, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst, na behoorlijke ingebrekestelling, zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht
om van de nalatige partij nakoming te vorderen, al dan niet met schadevergoeding.
2. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of daartoe een aanvraag wordt gedaan, Opdrachtgever
surséance van betaling aanvraagt of verleend wordt of ten laste van Opdrachtgever beslag wordt gelegd.
artikel 17 persoonsgegevens
1. Opdrachtgever geeft uitdrukkelijk toestemming om de door hem verstrekte persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van en op te nemen in
de administratie die ByteGuide voert in het kader van haar eigen dienstverlening.
artikel 18 mededelingen
1. ByteGuide mag aan haar opgegeven contactgegevens als zodanig blijven beschouwen totdat haar schriftelijk nieuwe contactgegevens worden medegedeeld.
2. Indien bij de communicatie tussen ByteGuide en Opdrachtgever gebruik wordt gemaakt van elektronische technieken, is ByteGuide niet aansprakelijk voor schade
voortvloeiend uit de overbrenging van virussen en vergelijkbare bestaansvormen. Opdrachtgever draagt het risico van het niet, onvolledig of onjuist overkomen
van mededelingen. Opdrachtgever is gehouden te verifiëren of een door hem verzonden mededeling ByteGuide heeft bereikt.
artikel 19 toepasselijk recht, geschilbeslechting
1. De rechtsverhouding tussen ByteGuide en Opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands‐Antilliaans recht.
2. Geschillen zullen in eerst aanleg uitsluitend worden beslecht door het Gerecht in eerste aanleg van de Nederlandse Antillen met zittingsplaats Curaçao.
artikel 20 slotbepaling
1. Indien een of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zullen blijken, laat dit de geldigheid en
afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet en worden zij hierbij voor alsdan vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk
hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepaling. Voor zover dit noodzakelijk mocht zijn, zullen partijen te goeder trouw nader overleg voeren over
de precieze bewoordingen van deze in de plaats getreden bepalingen.
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