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Algemene Voorwaarden “MitZ.nl – Webdesign” 

 
Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden 
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten door MitZ.nl - 
Webdesign gevestigd te Vijfhuizen, hierna te noemen: “MitZ.nl - Webdesign”, 
aangegaan. 

b. De opdracht van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene 
voorwaarden van “MitZ.nl - Webdesign”. 

 
Artikel 2. Offertes 
Offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk 
anders vermeld. 

 
Artikel 3. Leveringstermijnen 
a. Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering. 
b. Overschrijding van de leveringstermijn kan geen aanspraak geven op 
schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

 
Artikel 4. Wijziging van de opdracht 
a. Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. 
b. Wijziging van de opdracht voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden 
mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking. 
c. Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen 
overeengekomen oplevertijd door “MitZ.nl - Webdesign” buiten haar 
verantwoordelijkheid wordt overschreden. 

 
Artikel 5. Reclameren 
Opdrachtgever is verplicht terstond na oplevering van de website deze grondig te 
inspecteren op onjuistheden en bij aanwezigheid daarvan, “MitZ.nl - Webdesign” 
terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 
dagen na de dag van oplevering “MitZ.nl - Webdesign” wijst op onjuistheden, dan wordt 
de opdrachtgever geacht met de staat waarin de website is opgeleverd, in te stemmen. 

 
Artikel 6. Annuleren 
a. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert, is hij verplicht de door “MitZ.nl - 
Webdesign” reeds gemaakte kosten te vergoeden. Opdrachtgever zal eveneens aan 
“MitZ.nl - Webdesign” als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de 
overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht “MitZ.nl - Webdesign” te 
vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht. 
b. Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt “MitZ.nl - 
Webdesign” zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of 
volledige schadevergoeding te vorderen. 

 
Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud 
Zolang “MitZ.nl - Webdesign” geen volledige betaling heeft ontvangen, blijft de website 
eigendom van “MitZ.nl - Webdesign” en behoudt “MitZ.nl - Webdesign” zich het recht 
voor de website te blokkeren. Dit geldt ook in het geval van liquidatie, surseance van 
betaling, faillissement of beslaglegging. 
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Artikel 8. Wanprestatie en ontbinding 
a. Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij direct 
ingebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. 
b. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal “MitZ.nl - Webdesign” 
ingeval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, 
deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, 
zulks te harer keuze. 
c. De in sub b van dit artikel vermelde rechten heeft “MitZ.nl - Webdesign” eveneens, 
indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn 
faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd 
of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in 
liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien 
hij het voornemen heeft Nederland te verlaten. In al deze gevallen zullen alle 
vorderingen, die “MitZ.nl - Webdesign” op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar 
zijn. 

 
Artikel 9. Aansprakelijkheid 
a. Indien “Mitz.nl - Webdesign” aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid 
beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 
b. “Mitz.nl - Webdesign” is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan 
doordat “Mitz.nl - Webdesign” is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever 
verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 
c. Indien “Mitz.nl - Webdesign” aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de 
aansprakelijkheid van “Mitz.nl - Webdesign” beperkt tot maximaal tweemaal de 
factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de 
aansprakelijkheid betrekking heeft. 
d. De aansprakelijkheid van “Mitz.nl - Webdesign” is in ieder geval steeds beperkt tot het 
bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval. 
e. “Mitz.nl - Webdesign” is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 

 
Artikel 10. Betaling 
a. Bij acceptatie van de offerte, betaalt de opdrachtgever 30% van de hoofdsom. 
Nadat opdrachtgever akkoord is gegaan met het ontwerp, dus voorafgaande aan de 
“bouwfase”, betaalt de opdrachtgever nogmaals 30% van de hoofdsom. Na oplevering 
van de website, betaalt de opdrachtgever het restant van 40% van de hoofdsom. Deze 
betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, waarna de 
opdrachtgever van rechtswege in verzuim is. 
b. “MitZ.nl - Webdesign” is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet 
binnen de gestelde termijn door haar is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad 
2% per maand te berekenen, gerekend vanaf de eerste dag van verzuim. 
c. “MitZ.nl - Webdesign” is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de 
opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet 
betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, 
procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau. 
d. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de 
rente, met een minimum van € 37,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten 
verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. 
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Artikel 11. Automatische incasso 
Indien is gekozen voor Website Huren of Website Huren met Instap zal de maandelijkse 
betaling altijd plaatsvinden door middel van automatische incasso. De incasso-opdracht 
wordt u digitaal toegezonden. U betaalt een maand vooruit. 

Artikel 12. Intellectuele eigendom 
“Mitz.nl - Webdesign” behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem 
toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. 

 
Artikel 13. Toepasselijk recht 
Op alle door “MitZ.nl - Webdesign” gesloten overeenkomsten en/of verrichte 
handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 

Artikel 14. Betaling facturen van derden aan opdrachtgever 
Indien u gebruik maakt van de service “Betaal mijn ontvangen facturen aan 
derden” zal er twee keer per jaar een verzamelfactuur worden verstuurd 
met daarop een overzicht van de voor u betaalde facturen, met een 
opslag van €95,- administratiekosten. De verzamelfactuur van MitZ aan 
opdrachtgever heeft een maximale betalingstermijn van 14 dagen. 


