
 
1. Beschrijvingen 
 
 
Website - Het geheel van webpagina’s die via internet te bereiken zijn.  
Site - idem als bovenstaande 
Browser - Het computerprogramma waarmee je websites kan bekijken. 
Webserver - Computersysteem om websites daadwerkelijk te versturen naar de gebruiker. 
Domein(naam) - Unieke naam behorend bij een website, bv www.webbouwenbeheer.nl 
Hosting - Hier worden websites beheerd/opgeslagen. 
Content - Alle materiaal op een website zoals tekst, geluid en afbeeldingen, foto’s etc. 
 
 
2. Partijen 
 
 
Web en Foto Friesland 
 
Web en Foto Friesland is de onderneming die websites ontwerp, produceert en beheert. 
Zij  is gevestigd in Kollumerzwaag en is ingeschreven in de KVK 01171460. 
 
 
Opdrachtgever 
 
De opdrachtgever is degene die Web en Foto Friesland tegen betaling opdracht geeft voor het 
ontwerpen/produceren/beheren/onderhouden van een website. 
 
 
 
3. Aansprakelijkheid 
 

 
De opdrachtgever verklaart het eens te zijn met de Algemene Voorwaarden van Web en Foto Friesland. 
De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de gemaakte website. 
Hieronder valt alles wat via de website te gebruiken is, zoals gastenboeken, fotoalbums etc. 
 
Web en Foto Friesland is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook veroorzaakt door een verkeerd 
weergegeven inhoud op de website door haar geproduceerd of beheerd. 
 
Web en Foto Friesland is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook veroorzaakt het (tijdelijk) niet 
beschikbaar van de site, of gedeelte van de site door haar geproduceerd of beheerd. 
 
Web en Foto Friesland is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook veroorzaakt door de content zoals 
deze weergegeven wordt op welk gedeelte van de site dan ook. 
 
Web en Foto Friesland probeert zo zorgvuldig mogelijk de content op de website te verifieren, maar kan nooit 
garanderen dat er fouten, onwaarheden of andere onvolkomendheden worden vermeld. 
 
Web en Foto Friesland verwerkt alleen eigen materiaal of materiaal aangeleverd door de opdrachtgever, danwel 
wordt er toestemming gevraagd aan de eigenaar. 
Mocht er abusievelijk toch iets gebruikt worden waar copyright op rust, dan zal dit zo spoedig mogelijk 
verwijderd worden. 
 
Web en Foto Friesland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kosten mbt de abusievelijke 
copyright-schending. 
Wanneer opdrachtgever op de hoogte is van mogelijke schending van het copyright dient hij dit zo snel 
mogelijk te melden. 
 
 
 
4. Overige bepalingen 
 
 
Web en Foto Friesland ontwerpt/produceert en beheert alleen sites die voldoen aan de gangbare regels van 
normen en waarden. Mocht blijken dat na oplevering van een site deze gebruikt wordt voor onwettige en 
immorele zaken, dan behoudt Web en Foto Friesland zich het recht voor om de site uit de lucht te halen. 
 
Web en Foto Friesland beschermt de privacy van zijn klanten en zal administratieve gegevens (emailadressen) 
nimmer verstrekken aan derden. 
Web en Foto Friesland werkt ook niet mee aan spam-mailverkeer of andere manieren waarbij ongewenste mail 
verstuurd wordt. 
 



Web en Foto Friesland behoudt zich het recht voor om op de geproduceerde site een kleine bronvermelding te 
plaatsen. Dit zal meestal een link zijn naar het bedrijf, in een klein lettertype en in een onopvallende kleur. 
 
 
5. Facturatie 
 
 
Web en Foto Friesland behoudt zich het recht voor om een voorschot te vragen op de factuur. 
 
Na het voltooien van het project wordt de volledige factuur (of in een geval van een voorschot, de resterende 
factuur) verstuurd.  
De factuur en het voorschot dienen binnen 14 dagen voldaan te zijn. 
 
Wanneer de factuur niet tijdig voldaan is dan behoudt Web en Foto Friesland zich het recht voor om de website 
tijdelijk uit de lucht te halen. 
 
Mocht het zover komen dat er spake is van een incassoproces dan behoudt Web en Foto Friesland zich het 
recht voor om deze kosten te verhalen op de opdrachtgever. 
 
 
 
6. Overeenkomst 
 
 
Beheer- en hostingovereenkomsten hebben een looptijd van een jaar en worden stilzwijgend jaarlijks verlengd. 
Deze overeenkomsten worden achteraf of vooraf in rekening gebracht en mogen op elk moment beeindigd 
worden.  
Er vindt een verrekening plaats zodat de opdrachtgever alleen betaald voor de periode dat de website 
daadwerkelijk actief was. 
Na beeindiging van de overeenkomst wordt de site uit de lucht gehaald op de 1e van de volgende maand. 
 

 
 
7. Onvolkomenheden 
 
 
Wanneer blijkt dat Web en Foto Friesland bepaalde spelfouten, programmacodefouten, fouten die niet 
gerelateerd zijn aan de content gemaakt heeft, dan worden deze kosteloos hersteld. 
 
Mocht het zo zijn dat er derden wijzigingen hebben aangebracht, dan behoudt Web en Foto Friesland zich het 
recht voor om kosten in rekening te brengen. 
 
 
 
8. Overmacht 
 
 
Web en Foto Friesland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke situatie dan ook in geval van 
overmacht. 
Onder overmacht verstaan we elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de 
nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die 
nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd. 
 
Hieronder vallen ook de gebeurtenissen bij instanties die beroepsmatig gekoppeld zijn aan Web en Foto 
Friesland, zoals bv domeinregistrant SIDN en de gekoppelde hostingsbedrijven.  
 
 
9. Eigen risico’s klant 
 
In navolging van het voorgaande is Web en Foto Friesland niet aansprakelijk wanneer door een storing de 
dienstverlening niet kan geschieden. 
Web en Foto Friesland is niet aansprakelijk voor problemen met de mail, zoals weggeraakte mail, niet 
ontvangen mail.  
Web en Foto Friesland is niet aansprakelijk voor missende data of weggeraakte gegevens.  
 
Uiteraard is de dienstverlening zo zorgvuldig mogelijk en zal er alles aan gedaan worden dat calamiteiten 
voorkomen worden. 
 
Het verdient dus aanbeveling dat gebruikers hun e-mail zelf veiligstellen zodat er in geval van een calamiteit 
een backup is. 
 
 



 
 
 
 
10. Levertijd 
 
 
Web en Foto Friesland probeert het produkt te leveren binnen de afgesproken levertijd. Web en Foto Friesland 
kan niet aansprakelijk gesteld worden, wanneer door welke oorzaak dan ook dit niet mocht lukken. 
 
 
 
11. Copyright 
 
 
De geproduceerde website is geheel/gedeeltelijk een produkt van Web en Foto Friesland en mag als zodanig 
gebruikt worden voor eigen promotie- en reclamedoeleinden. 
In de praktijk zal dit betekenen dat er een link-verwijzing is naar de geproduceerde website op de site van Web 
en Foto Friesland, of dat deze genoemd wordt in mond-tot-mond-reclame. 
De opdrachtgever behoudt zicht het recht voor om zijn site hiervoor uit te sluiten. 


