
Algemene voorwaarden Websitefreaks  

Artikel 1. Definities  

1.1 In de volgende bepalingen wordt met “Websitefreaks” gedoeld op: Websitefreaks.nl handelend onder de naam Websitefreaks, 
zijnde een Web- en marketingbureau gevestigd aan de Frambozenweg 25, 2321KA Leiden, ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel KVK-nummer: 5075 0461  
 
1.2 Met “Opdrachtgever” wordt gedoeld op de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie Websitefreaks een overeenkomst 
heeft afgesloten of wil afsluiten.  
 
1.3 Onder “Algemene Voorwaarden” wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als in dit document is opgenomen.  

Artikel 2. Toepasselijkheid/ uitvoering  

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van Websitefreaks, tenzij dit 
schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 
2.2 Bepalingen of voorwaarden die Opdrachtgever bepaalt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn voor 
Websitefreaks niet bindend, tenzij Websitefreaks deze uitdrukkelijk schriftelijk aanvaardt.  

2.3 Websitrefreaks is gerechtigd, om ook zonder toestemming van de Opdrachtgever, derden in te schakelen bij het uitvoeren van 
haar opdrachten en overeenkomsten.  

Artikel 3. Verplichtingen Websitefreaks 

3.1 Websitefreaks zal zich ten alle tijden inspannen de aan websitefreaks verstrekte opdrachten naar beste vakmanschap en inzicht 
uit te voeren met voldoende zorgvuldigheid. 

3.2 Websitefreaks spant zich in om alle gegevens die Opdrachtgever opslaat of verstuurt op de apparatuur van Websitefreaks 
zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor niet bevoegde derden en personen. Websitefreaks kan niet 
garanderen dat er geen inbreuk door derden wordt gemaakt. Websitefreaks is voor ontstane schade door inbreuk van derden niet 
aansprakelijk. Opdrachtgever bepaalt de gewenste beschikbaarheid van de opgeslagen gegevens door het verstrekken van 
toegangsrechten.  

3.3 Websitefreaks zal, in geval van storing, onderhoud, het niet beschikbaar zijn van de afgenomen of aangeboden dienst of andere 
oorzaken, Opdrachtgever zo spoedig als mogelijk informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.  

3.4 Websitefreaks is niet aansprakelijk voor het wel of niet behalen van resultaten die voortvloeien uit reclamecampagnes, 
SEO/SEA-werkzaamheden of Google ranking, alzo ook commerciële en immateriële gevolgen of uitkomsten daarvan. Aan 
eventuele inschattingen over de dienstverlening en diens potentiele resultaten gevolgen kunnen geen rechten ontleend worden.  

3.5 Indien Opdrachtgever of een derde een wijziging heeft aangebracht in hetgeen door Websitefreaks is geleverd of gedaan, als 
mede de werkzaamheden ten tijde van het ontwikkelingsproces draagt Websitefreaks geen verantwoordelijkheid meer voor het 
geleverde.  

3.6 Iedere schade die voortvloeit door de door Opdrachtgever of derden uitgevoerde wijziging, die resulteert in vertraging van de 
werkzaamheden, of het niet meer mogelijk maken tot uitvoering van de door Websitefreaks te leveren dienst, wordt als meerprijs 
doorberekend aan Opdrachtgever. 

Artikel 4. Verplichtingen Opdrachtgever  

4.1 Opdrachtgever stelt wanneer van toepassing Websitefreaks onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijziging in naam, 
adres, email en indien gevraagd, zijn/ haar bank-of gironummer. 

4.2 Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en / of verspreiden van erotisch, racistisch danwel discriminerend materiaal en elk 
ander materiaal dat wettelijk verboden is. Websitefreaks werkt niet mee aan het versturen van ongevraagde e-mail (SPAM).  

4.3 Opdrachtgever onthoudt zich van iedere handeling door Opdrachtgever of derden die instellingen, programma’s of wijzigingen 
aanbrengen op de servers, Content Management System, hosting, domein en diens instellingen. Het is Opdrachtgever verboden 
processen of programma's, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden 
dat dit Websitefreaks, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers naar redelijke verwachting hindert of schade toebrengt. Bij 
constatering is Websitefreaks gerechtigd maatregelen te nemen; Websitefreaks zal Opdrachtgever op de verwittigen van eventuele 
maatregelen. 



4.4 Opdrachtgever mag en kan niet zonder schriftelijke goedkeuring van Websitefreaks door Websitefreaks verschafte 
gebruikersnamen en wachtwoorden veranderen of overdragen aan derden. Bij overtreding van de bepalingen uit dit artikel, zal 
Opdrachtgever een boete betalen van €450,- ex BTW per dag zolang de overtreding gaande is, onverminderd de eventuele schade 
die Websitefreaks lijdt door de overtreding.  

4.5 Schade die ontstaat door ondeskundigheid, door zelf veranderingen aan te brengen in de server of het Content Management 
Systeem, ook na goedkeuring voor de verandering vanuit Websitefreaks, of het niet handelen conform bovenstaande punten door 
Opdrachtgever, zijn voor rekening van Opdrachtgever.  

4.6 Websitefreaks mag indien Opdrachtgever zich niet houdt aan diens verplichtingen of aan de bepalingen in deze voorwaarden, 
de geleverde diensten en producten tijdelijk, dan wel permanent af te sluiten, dan wel voor gebruik te beperken. De eventuele 
maatregelen die Websitefreaks hierop moet nemen, zullen worden medegedeeld aan Opdrachtgever.  

4.7 Opdrachtgever is verplicht zo veel als mogelijk, materiaal te leveren aan Websitefreaks en voldoende medewerking te verlenen, 
zodat het Websitefreaks mogelijk gemaakt wordt de opdracht naar behoren uit te voeren 

4.8 Opdrachtgever zorgt er voor dat alle beschikbare materialen worden opgestuurd naar Websitefreaks in direct bruikbare en 
gangbare bestandsformaten. Dit geldt zowel voor tekst, afbeeldingen, video’s als animaties of andere toe te sturen bestanden, 
tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen Websitefreaks en Opdrachtgever. 

4.9 Alle bestanden die Opdrachtgever, ongeacht het bestandsformaat, aan Websitefreaks stuurt ten behoeve van het project, 
dienen vrij te zijn van rechten van derden. Indien er wel rechten op enig bestand zitten, dan dient Opdrachtgever hier schriftelijk 
toestemming voor te verkrijgen. Opdrachtgever vrijwaart Websitefreaks voor alle juridische claims van derden die verband houden 
met de door Opdrachtgever opgeslagen data, bestandsformaten, informatie, website(s) en dergelijke. 

Artikel 5. Prijzen  

5.1 Alle prijzen zijn exclusief 21% omzetbelasting (BTW) en/of andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.  

5.2 Indien Websitefreaks voor Opdrachtgever op locatie dient uit te voeren, zal er een kilometervergoeding worden berekend à € 
0,22 cent per kilometer, gerekend vanuit Leiden. Deze kosten zullen achteraf aan Opdrachtgever worden gefactureerd.  

5.3 Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van Websitefreaks zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de 
gevolgen van typefouten kan geen aansprakelijkheid worden ontleend. 

Artikel 6. Offertes  

6.1 Alle offertes zijn vrijblijvend. 
 
6.2 Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegeven onjuist waren of later aangepast 
of gewijzigd zijn, heeft Websitefreaks het recht de prijzen hierover aan te passen. 

6.3 Offertes van Websitefreaks zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de 
offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.  

Artikel 7. Levertijd  

7.1 De levertijd gaat in op de datum waarop de opdracht door Websitefreaks wordt aanvaard. 
 
7.2 Door Websitefreaks opgegeven termijn, voor het volbrengen van de werkzaamheden, is indicatief. 
 
7.3 Overschrijding van overeengekomen levertijd en door welke oorzaak ook ontstaan, geeft geen recht op schadevergoeding in 
iedere vorm. Dit geldt ook voor Opdrachtgever gemaakte kosten en/of schade buiten de werkzaamheden van Websitefreaks om 
die voortvloeien uit een overschrijding van de overeengekomen levertijd 

Artikel 8. Wijziging opdracht  

8.1 Iedere wijziging in de opdracht, ongeacht de oorzaak, wordt, wanneer daaraan meerkosten verbonden zijn, als meerwerk 
beschouwd. Websitefreaks rekent voor ieder meerwerk uur €89,50 ex BTW per uur. De eventuele kosten worden achteraf aan 
Opdrachtgever gefactureerd. 
 
8.2 Indien Websitefreaks, door omstandigheden die ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend waren, meer 
werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem 
bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is Websitefreaks gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan 



Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het 
recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.  

Artikel 9. Rechten van intellectuele eigendom  

9.1 Alle rechten op het intellectuele eigendom die voortvloeien uit de overeenkomsten die Websitefreaks aangaat met haar klanten 
berusten uitsluitend bij Websitefreaks of diens licentiegevers, tenzij dit met Opdrachtgever schriftelijk anders is overeengekomen. 
Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk 
worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur, Vectorbestanden, bronbestanden of andere materialen niet 
kopiëren of Verveelvoudigen zonder toestemming van Websitefreaks. 

9.2 Opdrachtgever vrijwaart Websitefreaks van iedere juridische, materiele of immateriële claim die voortvloeit uit de rechten en 
plichten die liggen op de bedrijfsnaam, merknaam of grafische uitingen, ook indien Websitefreaks de naam of het grafische heeft 
bedacht. Opdrachtgever dient zelf de bedrijfsnaam of merknaam rechtsgeldig te registreren bij het merken register al dan niet 
bemiddeld door een door Opdrachtgever te vinden merkenbureau. De aansprakelijkheid ligt ten alle tijden bij Opdrachtgever.  

9.3 Iedere schade die voortvloeit uit een conflict omtrent het intellectueel eigendom zijn voor rekening van Opdrachtgever, ook 
indien de schade bij Opdrachtgever zelf is ontstaan en Websitefreaks het project heeft vormgegeven.  

9.4 Websitefreaks is niet aansprakelijk voor reeds gemaakte of bestelde producten of diensten van Opdrachtgever en de eventuele 
schade die hieruit voortvloeit, wanneer Opdrachtgever door een claim van derden de domeinnaam, bedrijfsnaam of grafische uiting 
niet of beperkt mag gebruiken. Opdrachtgever vrijwaart Websitefreaks van iedere vorm van aansprakelijkheid, ook indien 
Websitefreaks hierin heeft geadviseerd of voorzien.  

Artikel 10. Gebruiksrechten  

10.1 Websitefreaks verleent onverminderd het bepaalde uit het vorige artikel het niet-exclusieve gebruiksrecht van de 
programmatuur, CMS als wel de grafische producten en diensten. Opdrachtgever zal de tussen partijen overeengekomen 
gebruiksrechten ten alle tijden nakomen. Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, omvat het 
gebruiksrecht van Opdrachtgever uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren. 

10.2 Het gebruiksrecht voor de ontwikkelde zaken, zowel grafisch als geprogrammeerd, is niet overdraagbaar. Het is 
Opdrachtgever niet toegestaan sub-licenties te verstrekken, de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, 
te verhuren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking 
van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever 
gebruikt. 

10.3 Bronmateriaal als, Adobe bronbestanden (Photoshop, InDesign, Illustrator etc.) als wel broncodes voor CMS, CSS en andere 
programmatuur worden niet ter beschikking gesteld aan Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.  

Artikel 11. Domeinnamen en IP-adressen  

11.1 Opdrachtgever dient zelfstandig de domeinnaam, hosting en IP-registratie te verkrijgen. Tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen. Dit dient te geschieden alvorens het project aanvangt.  

11.2 De Aanvraag, toekenning of eventueel gebruik van een domeinnaam, hosting en/of IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn 
onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting 
Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/ of IP-
adressen. Websitefreaks vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt 
gehonoreerd. 
 
11.3 Uitsluitend per schriftelijke en ondertekende brief waarin registratie vermelding plaatsvindt, kan Opdrachtgever vernemen dat 
domeinregistratie bevestigd is. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie. 
 
11.4 Opdrachtgever registreert domeinnamen op eigen naam en is daarmee volledig verantwoordelijk voor het gebruik en de 
daaruit voortvloeiende rechten en plichten. Websitefreaks is niet aansprakelijk en daarmee door Opdrachtgever gevrijwaard voor 
juridische, materiele en immateriële claims van derden die verband houden met de registratie van de domeinnamen, ongeacht of 
Websitefreaks enige vorm van bemiddeling heeft verleend bij het verkrijgen van de domeinnamen.  

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud  

12.1 Het eigendom wordt niet eerder overgedragen dan wanneer Opdrachtgever het gehele bedrag zoals is overeengekomen, 
heeft betaald en op rekening van Websitefreaks is bijgeschreven. Tot voltooiing van de complete betaling berusten de 
eigendomsrechten bij Websitefreaks.  



12.2 In geval van niet nakoming van enige verplichting van Opdrachtgever uit de overeenkomst tegenover Websitefreaks, kan 
Websitefreaks zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terugnemen, in welk geval dan ook zonder 
gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Websitefreaks op volledige vergoeding van 
eventueel geleden schade, gederfde winst en rente.  

12.3 De bepalingen uit artikel 13 van deze algemene voorwaarden gelden voor alle werkzaamheden van Websitefreaks, zoals 
Webontwikkeling, grafische uitingen, fotografie, film en andere werkzaamheden.  

Artikel 13. Betalingsvoorwaarden  

13.1 Opdrachtgever dient de facturen van Websitefreaks via bankovermaking te voldoen. Na het verstrijken van een termijn van 14 
dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever die nog niet heeft betaald, in verzuim, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is 
vereist. 

13.2 Opdrachtgever dient op automatische incasso betalingen de betalingsmachtiging te geven alvorens er via SEPA wordt 
afgeschreven van de rekening van Opdrachtgever.  

13.2 Alle door Websitefreaks uit de overeenkomst met Opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van 
Opdrachtgever.  

13.3 Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot 
een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor 
advocaten, deurwaarders en incassobureaus. 

13.4 Het te betalen bedrag uit de overeenkomst is direct opeisbaar wanneer Opdrachtgever in staat van faillissement wordt 
verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, 
Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.  

13.5 In alle bovenstaande gevallen heeft Websitefreaks het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan 
zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie op te schorten, op te zeggen of te ontbinden, onverminderd het recht van 
Websitefreaks op vergoeding van schade die hierdoor mocht ontstaan.  

Artikel 14. Aansprakelijkheid en vrijwaring  

14.1 Websitefreaks is niet verder aansprakelijk dan bepaald in dit artikel 

14.2 Websitefreaks is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het niet op tijd afleveren van het project aan 
Opdrachtgever, ook in het geval Websitefreaks een termijn met Opdrachtgever is overeengekomen. 

14.3 Websitefreaks is niet aansprakelijk voor subjectieve aannames waar het gaat over het niet leveren van een naar Opdrachtgever 
verwachte esthetisch resultaat. Eventuele gevolg of vertraging schade kunnen niet worden verhaald op Websitefreaks. 

14.4 Websitefreaks is niet aansprakelijk voor kosten die gemaakt zijn door Opdrachtgever waar door Websitefreaks ontwikkeld 
materiaal in is verwerkt. Ook niet indien hier door Websitefreaks gemaakte fouten of onjuistheden in zijn verwerkt. 

14.5 Websitefreaks is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit claims van derden die Opdrachtgever krijgt waar het gaat 
om conflicten omtrent het eigendomsrecht van merk, bedrijfsnaam of grafische uitingen gemaakt door Websitefreaks.  
 
14.6 Websitefreaks is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van fouten van derden die bij de uitvoering van de opdracht zijn 
betrokken, ook in geval deze niet met instemming van Opdrachtgever zijn ingeschakeld. Websitefreaks is bovendien niet 
aansprakelijk voor fouten van niet-leidinggevende ondergeschikten. 

14.7 Websitefreaks is niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit de dienstverlening van hosting en domeinregistratie 
bedrijven en instanties. Opdrachtgever komt op eigen titel en verantwoordelijkheid de verplichtingen jegens deze bedrijven na. 

14.8 Websitefreaks is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg zijn van onvolledige of onjuiste informatie en/of gegevens van 
de kant van Opdrachtgever. 

14.9 Websitefreaks is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het verloren gaan van bedrijfsgegevens, noch voor de 
financiële gevolgen van stagnatie in de bedrijfsvoering van Opdrachtgever of van derden.  

14.10 Wanneer opdrachtgever zich wel aanleiding ziet om Websitefreaks aansprakelijk te stellen, zal Opdrachtgever Websitefreaks 
in de gelegenheid stellen om de tekortkoming te herstellen en de schade te voorkomen of te verminderen. Opdrachtgever geeft 



Websitefreaks hier een termijn van tenminste 14 dagen voor om dit te herstellen of te verminderen. Bij gebreke van het tijdig 
informeren en/of het geven van deze hersteltermijn, vervalt het recht van alle aanspraak van Opdrachtgever.  

14.11 Indien Websitefreaks wel aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat in de 
overeenkomst is overeengekomen. Andere kosten dan in de overeenkomst opgenomen kosten kunnen niet in rekening worden 
gebracht aan Websitefreaks. 

14.12 Voorgaande aansprakelijkheidsbepalingen gelden ongeacht de grondslag van de aansprakelijkstelling.  

14.13 Opdrachtgever vrijwaart Websitefreaks voor alle aanspraken van derden die verband houden met het door Websitefreaks 
uitvoeren van de opdracht. Opdrachtgever zal Websitefreaks alle kosten vergoeden die Websitefreaks maakt teneinde verweer te 
voeren tegen dergelijke aanspraken.  

Artikel 15. Overmacht  

In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan: binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het 
vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in-en uitvoerbelemmeringen, stroom- 
of internetstoringen, het wegvallen van de functionaliteit van de applicaties Google Analytics en/of Google Adwords, en in het 
geval dat Websitefreaks door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor 
nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Websitefreaks kan worden verwacht, zal de uitvoering van de overeenkomst 
worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.  

Artikel 16. Duur en beëindiging 

16.1 Overeenkomsten die gesloten worden voor het ontwikkelen van een website of webshop beëindigen direct na oplevering van 
de website of webshop tenzij dit schriftelijk anders overeen wordt gekomen. Websitefreaks is na aflevering ontheven van iedere 
verplichting tot arbeid, functionaliteit, werkbaarheid en onderhoud van het afgeleverde.  

16.2 Alle overeenkomsten voor het onderhoud van websites of webshops worden in een aparte overeenkomst schriftelijk aanvaard. 
Een onderhoudspakket heeft een looptijd van 1 jaar, welke bij niet schriftelijke opzegging, stilzwijgend met 1 jaar wordt verlengd. 
De betaling geschiedt alleen per maandelijkse automatische incasso, of facturering per jaar. Factuur bedragen worden per 
kalenderjaar gefactureerd op iedere 1 januari, lopend tot en met 31 december. 

16.3 Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden of enige 
andere daarmee verband houdende overeenkomst tussen partijen, niet nakomt heeft Websitefreaks het recht alle met betrokken 
Opdrachtgever gesloten overeenkomst en te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist 
is en onverminderd het recht van Websitefreaks op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.  

Artikel 17. Wijzigingen Algemene Voorwaarden  

17.1 Websitefreaks heeft ten alle tijden het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 
17.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na 
bekendmaking van de wijziging op de website van Websitefreaks of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van 
ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 
17.3 Indien opdrachtgever een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de 
nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de 
opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.  

Artikel 18. Reclame recht 

18.1 Bij tekortschieting in de nakoming van Websitefreaks dient Opdrachtgever uiterlijk binnen 30 dagen na dat dit tekortschieten 
is vastgesteld ofwel na de dag dat Opdrachtgever het tekortschieten redelijkerwijs had kunnen of moeten vinden, door middel van 
een aangetekende brief, te reclameren bij Websitefreaks. Gebeurt dat niet, dan vervalt elke aanspraak van Opdrachtgever jegens 
Websitefreaks.  

18.2 Bij gegrondverklaring van het reclamerecht door Websitefreaks, wordt na overleg met Opdrachtgever het relevante product 
of dienst vervangen of vergoed, naar keuze van Websitefreaks. Wanneer Websitefreaks het reclamerecht ongegrond acht en 
partijen niet tot een regeling kunnen komen, vervallen alle rechten van Opdrachtgever indien niet binnen 12 maanden na het 
constateren van de tekortkoming een vordering in rechte tegen Websitefreaks is ingesteld.  

18.3 De maximale vergoeding is gelijk aan de door Opdrachtgever betaalde prijs over het product of dienst.  

18.4 Reclame schort de verplichtingen van Opdrachtgever niet op.  



Artikel 22. Slotbepalingen  

22.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.  
 
22.2 Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van 
de gehele overeenkomst/ Algemene Voorwaarden aan. De overeenkomst en de Algemene Voorwaarden worden alsdan uitgelegd 
op een zodanige manier dat dit zo veel mogelijk overeen komt met de bedoeling zonder de desbetreffende nietigheid.  

Contactgegevens  

Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene 
Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op met:  

Websitefreaks.nl 
Frambozenweg 25 
2321KA Leiden 
info@websitefreaks.nl 
 


