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Artikel 1: Definities In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: 
a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de leverancier 
opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het 
verrichten van werkzaamheden; b. Leverancier: de natuurlijke of 
rechtspersoon die de opdracht als bedoeld onder a heeft aanvaard of 
een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft 
uitgebracht; c. Informatiedragers: magnetische banden en schijven, 
optische schijven en alle andere middelen bestemd voor het met behulp 
van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of verveelvoudigen 
dan wel openbaar maken van teksten, beelden of andere gegevens, een 
en ander in de meest ruime betekenis van het woord; d.  
 
Artikel 2: Algemeen 1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing 
op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de 
opdrachtgever en de leverancier gesloten overeenkomsten. 2. 
Algemene (inkoop-)voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van 
toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat 
deze met uitsluiting van deze leveringsvoorwaarden op de 
overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.  
Artikel 3: Offertes, aanbiedingen 1. Het enkele uitbrengen van een al 
dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of 
soortgelijke mededeling verplicht de leverancier niet tot het sluiten van 
een overeenkomst met de opdrachtgever. 2. Aanbiedingen van de 
leverancier zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen 
worden aanvaard. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn 
verworpen indien dit niet binnen een maand is aanvaard. Onder aanbod 
wordt verstaan een aan de leverancier gedaan voorstel tot het aangaan 
van een overeenkomst, dat zodanig is bepaald, dat door de aanvaarding 
ervan onmiddellijk een overeenkomst ontstaat. 3 Na de totstandkoming 
van de Overeenkomst zal VoordenBakker Communicatie zo spoedig 
mogelijk de Dienst uitvoeren conform het aanbod, daarbij rekening 
houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever. Indien prijzen voor 
bepaalde onderdelen van de Dienst bij vooruitbetaling dienen te 
geschieden, is VoordenBakker Communicatie niet verplicht deze 
onderdelen te leveren voordat deze prijzen zijn betaald. 4. 
Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat 
redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering 
van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever 
er zorg voor dat alle gegevens, waarvan VoordenBakker Communicatie 
aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever 
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het 
uitvoeren van de Dienst, tijdig aan VoordenBakker Communicatie 
worden verstrekt. 5. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat 
VoordenBakker Communicatie te allen tijde beschikt over een werkend 
e-mailadres van Opdrachtgever. VoordenBakker Communicatie kan alle 
mededelingen en vragen aangaande de Overeenkomst sturen naar dit 
e-mailadres. Opdrachtgever dient de mailbox gekoppeld aan dit e-
mailadres dan ook regelmatig te controleren. Het niet of niet tijdig 
reageren op mails van VoordenBakker Communicatie naar dit 

emailadres is voor rekening van Opdrachtgever. 6. Door VoordenBakker 
Communicatie opgegeven termijnen van levering hebben steeds een 
indicatieve strekking, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een 
uiterste termijn betreft. Overschrijding van overeengekomen levertijden 
door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op 
schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
VoordenBakker Communicatie is, ook bij een overeengekomen uiterste 
termijn, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke 
heeft gesteld behoudens de in de wet dwingend voorgeschreven 
situaties waarin het verzuim van rechtswege intreedt. 7. Indien dat 
onderdeel is van de Dienst zal VoordenBakker Communicatie 
Opdrachtgever een administratieve gebruikersnaam en wachtwoord 
verschaffen en aangeven voor welke doeleinden deze bestemd zijn. Met 
deze gegevens heeft Opdrachtgever toegang tot een klantenportal 
waarmee Opdrachtgever naar eigen inzicht levering van de Dienst kan 
beheren en (indien van toepassing) accounts voor individuele gebruikers 
kan beheren en de mogelijkheden en beperkingen voor deze individuele 
gebruikers van de Dienst kan instellen, een en ander binnen de in de 
offerte of andere voor Opdrachtnemer toegankelijke en kenbare locatie 
aangegeven grenzen. 8. Zonder toestemming van VoordenBakker 
Communicatie is het Opdrachtgever verboden de door VoordenBakker 
Communicatie verschafte gebruikersnaam of aangemaakte accounts 
aan derden beschikbaar te stellen, of anders te gebruiken dan voor de 
aangegeven doeleinden. Opdrachtgever is echter wel gerechtigd om 
door haar ingeschakelde hulppersonen (zoals webdesignbureaus of 
programmeurs) van deze accounts gebruik te laten maken, bijvoorbeeld 
om haar website te laten onderhouden. 9. Ieder actie die middels het 
administratief account, het klantenportal, een beheertool of een account 
van een individuele gebruiker gebeurt,wordt geacht onder de 
verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtgever te geschieden. In 
geval van een vermoeden van misbruik van een account 
dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan VoordenBakker 
Communicatie te melden 
zodat deze maatregelen kan nemen. 9. Indien en voor zover een goede 
uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft VoordenBakker Communicatie 
het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten of diensten te 
laten leveren door derden. VoordenBakker Communicatie zal 
Opdrachtgever hierover tijdig informeren. Eventuele hiermee verband 
houdende onverwachte meerkosten zijn voor rekening van 
Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. 10. VoordenBakker 
Communicatie heeft het recht levering van de Dienst (tijdelijk) te staken 
of te beperken indien de Opdrachtgever naar het oordeel van 
VoordenBakker Communicatie ter zake van de Overeenkomst een 
verplichting jegens VoordenBakker Communicatie niet na komt dan wel 
in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden. VoordenBakker 
Communicatie kan zekerheid verlangen van Opdrachtgever alvorens zij 
de levering weer (volledig) hervat. 
 



	

	

Artikel 4: Annulering 1. De opdrachtgever is gerechtigd een 
overeenkomst te annuleren voordat de leverancier met de uitvoering van 
de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor de leverancier 
ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de 
door de leverancier geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval 
de kosten die de leverancier reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, 
waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte 
materialen, ingeroepen diensten en opslag. 2. Annulering van 
overeenkomsten tot vervaardiging van periodieke uitgaven als bedoeld 
in lid 2 en 3 van artikel 14 is niet mogelijk. 
 
Artikel 5: Prijs 1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting 
(B.T.W.) en andere door de overheid opgelegde heffingen. 2. De prijs 
die de leverancier voor de door hem te verrichten prestatie heeft 
opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de 
overeengekomen specificaties. 3. Bij samengestelde aanbiedingen 
bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale 
prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of 
tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. 
4. Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in 
een jaar voorafgaande aan de overeenkomst een of meerdere 
overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben 
gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte 
productiemethoden en gehanteerde calculatietarieven worden berekend. 
5. Indien buiten toepassing van het bepaalde in het vorige lid van dit 
artikel tussen partijen geen prijs is overeengekomen, indien slechts bij 
wijze van schatting een prijs is afgegeven of de overeengekomen prijs 
krachtens deze algemene voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt de 
prijs respectievelijk de wijziging bepaald op een in de grafische industrie 
als redelijk beschouwd bedrag.  
 
Artikel 6: Prijswijzigingen 1. De leverancier is gerechtigd de 
overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de 
volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst 
voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabrikaten of 
diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging 
van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten sociale 
verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide 
kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande 
overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een 
aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, 
omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn. 2. Extra 
bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen 
of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke 
computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van 
aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of 
producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die 
de leverancier tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze 
bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, 
zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook 
buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare 
verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken 
materialen en producten zijn grond tot verhoging van de 
overeengekomen prijs. 3. De leverancier is gerechtigd de 
overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk gehouden de prijs te 
verlagen indien de opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk 
overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder begrepen 
auteurscorrecties of gewijzigde instructies na de ontvangst van 
werktekeningen, modellen en van zet-, druk- en andere proeven. De 
leverancier zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen 
meewerken, indien de inhoud van de door hem te verrichten prestatie 
althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie 
afwijkt. 
 
Artikel 7: Betalingstermijn 1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de 
opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst 
verschuldigde bedragen te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum, 
zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen 
beroepen. De betaling dient evenwel contant bij aflevering plaats te 
vinden indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt 
in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Bij niet tijdige betaling als 
even bedoeld is de opdrachtgever in verzuim zonder dat 
ingebrekestelling door de leverancier is vereist. 2. De leverancier is 
gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na 
aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte 
tevens de betaling te vragen van de voor de gehele levering gemaakte 
kosten zoals die van zetwerk, litho’s en proeven. 3. De opdrachtgever is 
te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, 
gehouden op eerste verzoek van de leverancier zekerheid te stellen 
voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan de 

leverancier te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig 
moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente 
en kosten behoorlijk gedekt is en dat de leverancier daarop zonder 
moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende 
geworden zekerheid zal op eerste verzoek van de leverancier tot een 
voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden. 4. Indien de 
opdrachtgever niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is 
deze wegens de vertraging in de voldoening van het door hem 
verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag de 
wettelijke handelsrente, of zo van toepassing, de wettelijke rente, 
verschuldigd. De leverancier is bevoegd een twaalfde deel van deze 
rente in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van een 
maand waarin de opdrachtgever zijn verplichting tot betaling niet 
volledig is nagekomen. 5. Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel 
bedoeld, is de 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. 
De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de 
hoofdsom met rente zulks met een minimum van € 100,00.  
 
Artikel 8: Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud 1. Tenzij anders is 
overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar de 
leverancier zijn bedrijf uitoefent. 2. De leverancier is niet gehouden de 
vervaardigde zaken in gedeelten af te leveren. 3. De opdrachtgever is 
gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van 
de krachtens de overeenkomst door de leverancier te leveren zaken. De 
opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim 
zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na eerste verzoek van de 
leverancier bij deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is 
overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen. 
4. Iedere levering van zaken door de leverancier aan de opdrachtgever 
geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de 
opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van enige 
overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten. 5. Indien 
vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit 
voor rekening van de opdrachtgever, tenzij franco levering is 
overeengekomen. De opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het 
vervoer. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door 
middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending 
met behulp van enig technisch middel. Het aannemen van zaken van de 
leverancier door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk 
goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het 
ontvangstbewijs blijkt. 6. De leverancier is niet belast met het opslaan 
van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. 
Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van de 
opdrachtgever.  
 
Artikel 9: Termijn van levering 1. Een door de leverancier opgegeven 
termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt 
aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve 
strekking. De leverancier is, ook bij een overeengekomen uiterste 
termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem in gebreke heeft 
gesteld. 2. De binding van de leverancier aan een overeengekomen 
uiterste termijn van levering vervalt indien de opdrachtgever wijziging in 
de specificaties van het werk wenst of het bepaalde in lid 1 van artikel 
12 van deze voorwaarden niet nakomt, tenzij de geringe betekenis van 
de wijziging of het geringe oponthoud de leverancier in redelijkheid niet 
noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door hem planmatig in de 
tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit. 3. De opdrachtgever is bij 
de uitvoering van de overeenkomst door de leverancier gehouden al 
datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige 
levering door de leverancier mogelijk te maken, zulks in het bijzonder 
door het onverwijld beantwoorden van vragen van de leverancier, het 
voorkomen van gebrekkige toeleveringen als bedoeld in lid 2 van artikel 
6 en door het inachtnemen van het bepaalde in lid 1 van artikel 12 en de 
leden 1 en 2 van artikel 18 van deze leveringsvoorwaarden. 4. Bij niet-
naleving door de opdrachtgever van het in het vorige lid van dit artikel 
en het in lid 3 van artikel 7 bepaalde, is een overeengekomen uiterste 
termijn van levering niet meer bindend en is de opdrachtgever in 
verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door de leverancier 
nodig is. De leverancier is alsdan, onverlet de hem krachtens de wet 
toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te 
schorten totdat de opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal 
de leverancier de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn 
uitvoeren.  
 
Artikel 10: Onderzoek bij aflevering 1. De opdrachtgever is gehouden 
met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of de leverancier de 
overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden de 



	

	

leverancier er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het 
tegendeel blijkt. De opdrachtgever dient het evenbedoeld onderzoek en 
de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 14 dagen na 
aflevering. 2. De leverancier is steeds gerechtigd een nieuwe 
deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke 
prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is. 3. De 
nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk 
indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de 
kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen. 4. Indien de in 
het eerste lid van dit artikel bedoelde termijn van 14 dagen naar 
maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldig en 
alert opdrachtgever als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, 
zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop 
het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van de leverancier 
voor de opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk is. 5. De prestatie van de 
leverancier geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de 
opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in 
gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft 
geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen 
bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de 
opdrachtgever het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft 
genomen.  
 
Artikel 11: Inhoud en wijziging overeenkomst De opdrachtgever draagt 
het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering 
van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door de 
leverancier niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties 
of andere mededelingen die mondeling of door een door de 
opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn 
overgebracht door middel van enig technisch middel zoals de telefoon, 
de fax en soortgelijke transmissiemedia.  
 
Artikel 12: Zet-, druk- of andere proeven 1. De opdrachtgever is 
gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van de leverancier 
ontvangen zet-, druk of andere proeven zorgvuldig op fouten en 
gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of 
goedgekeurd aan de leverancier terug te zenden. 2. Goedkeuring van 
de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat de 
leverancier de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft 
uitgevoerd. 3. De leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen, 
fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de 
opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven. 4. Elke op 
verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de 
overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is 
overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn 
inbegrepen.  
 
Artikel 13: Afwijkingen en meer/minder werk 1. Afwijkingen tussen 
enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, 
tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, 
kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de 
overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis 
zijn. 2. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van 
het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een 
representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij 
het individueel bepaalde zaken betreft. 3. Afwijkingen die, alle 
omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een 
ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, 
worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn. 4. 
Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal 
zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende 
percentages: – oplage tot 20.000 eenheden: 10% – oplage van 20.000 
en meer: 5% Ten aanzien van meer- of minderleveringen van 
verpakkingsdrukwerk, etiketten en kettingformulieren is evenwel steeds 
een percentage van 10% toegestaan. Het meerdere of het minder 
geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend. 5. 
Ten aanzien van de kwaliteit en het gramgewicht van papier en karton 
worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt de 
afwijkingen die zijn toegestaan krachtens de tolerantienormen vermeld 
in de Algemene leveringsvoorwaarden van de Vereniging van 
Papiergroothandelaren. De desbetreffende voorwaarden liggen bij de 
leverancier ter inzage. De leverancier zal de opdrachtgever op diens 
verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toezenden. 6. 
Afwijkingen in de overige door de leverancier gebruikte materialen en 
halffabrikaten die zijn toegestaan volgens de op de levering van deze 
materialen en halffabrikaten betrekking hebbende algemene 
verkoopvoorwaarden, worden als afwijkingen van geringe betekenis 
aangemerkt. De desbetreffende voorwaarden liggen bij de leverancier 
ter inzage. De leverancier zal de opdrachtgever op diens verzoek 
kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toezenden. 7. Alle 

wijzigingen in de Dienst en alle werkzaamheden die buiten de Dienst 
vallen, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het 
feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering 
noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn 
als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan 
als 
minderwerk. 8. Meer- en minderwerk wordt op basis van nacalculatie 
gefactureerd 
aan Opdrachtgever volgens de standaard uurtarieven van 
VoordenBakker Communicatie 
zoals aan Opdrachtgever medegedeeld. Hierbij wordt naar het 
dichtstbijzijnde kwartier afgerond. Werkzaamheden van minder dan één 
kwartier worden echter afgerond naar één kwartier. 9. Indien 
VoordenBakker Communicatie meer werk moet verrichten dan 
overeengekomen door omstandigheden die haar ten tijde van het 
aanbod of de aanvaarding daarvan onbekend waren, of 
werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden die 
bezwaarlijker blijken dan hem bij het aangaan van de Overeenkomst 
bekend was of behoorde te zijn, is VoordenBakker Communicatie 
gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in 
rekening te brengen. 10. Voorwaarde voor het recht uit het vorige lid is 
dat VoordenBakker Communicatie tijdig Opdrachtgever heeft 
geïnformeerd over de aldaar bedoelde omstandigheden en extra kosten. 
Indien Opdrachtgever zich niet met de 
betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet 
uitgevoerde gedeelte van het meerwerk te annuleren, echter zonder 
recht op restitutie of kwijtschelding van de kosten van reeds uitgevoerd 
meerwerk. 
 
Artikel 14A: Duurovereenkomsten: periodieke uitgaven 1. Een 
overeenkomst tot de vervaardiging van een periodieke uitgave geldt, 
indien terzake niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders is 
overeengekomen, voor onbepaalde tijd en kan slechts door opzegging 
worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn. Deze 
opzegtermijn is een jaar indien het een periodieke uitgave betreft die 
viermaal per jaar of vaker verschijnt en 6 maanden indien het een 
periodieke uitgave betreft die minder vaak verschijnt. 2. Onder een 
periodieke uitgave als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt verstaan een 
uitgave die regelmatig verschijnt. 3. Onder vervaardiging in de zin van 
het eerste lid van dit artikel wordt mede begrepen de vervaardiging van 
halffabrikaten of hulpmiddelen zoals losse katernen, litho- en zetwerk 
alsmede werkzaamheden tot afwerking en tot de verspreiding van de 
uitgave. 4. Een overeenkomst als bedoeld in dit artikel kan slechts door 
middel van een aangetekende of met ontvangstbevestiging verzonden 
brief worden opgezegd. 5. Van het bepaalde in dit artikel kan slechts bij 
schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.  
 
Artikel 14B. Duurovereenkomsten: dienst abonnementen. 1. De 
Overeenkomst wordt aangegaan voor een minimum termijn van twaalf 
maanden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Tenzij schriftelijk 
anders overeengekomen wordt de Overeenkomst bij het uitblijven van 
een geldig gedane opzegging of expliciete verlenging tijdig voor een 
opzegtermijn van twee maanden, steeds stilzwijgend verlengd met een 
periode van twaalf maanden. Indien Opdrachtgever een natuurlijk 
persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, is 
stilzwijgende verlenging voor maandabonnementen steeds met een 
periode van één maand. Verlenging van registratie van domeinnamen 
geschiedt echter per overeengekomen registratieperiode en minimaal 
per jaar. 2. Opdrachtgever dient op te zeggen via één van de door 
VoordenBakker Communicatie daartoe aangewezen kanalen, of (indien 
dit niet praktisch haalbaar blijkt) via aangetekende brief. 3. Bij 
opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is 
VoordenBakker Communicatie gerechtigd om per direct na de datum 
waarop de Overeenkomst afloopt alle opgeslagen gegevens te wissen 
of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Opdrachtgever op te 
heffen. VoordenBakker Communicatie is niet verplicht in dat geval 
Opdrachtgever een kopie van deze gegevens te verschaffen. 4. Indien 
Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de 
uitoefening van beroep of bedrijf, heeft Opdrachtgever het recht om, 
zonder opgave van redenen, de Overeenkomst te ontbinden binnen 
veertien dagen na de totstandkoming, tenzij VoordenBakker 
Communicatie reeds met instemming van Opdrachtgever binnen deze 
periode al is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst. 5. 
Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de 
Overeenkomst niet nakomt heeft VoordenBakker Communicatie het 
recht de uitvoering van alle met de betrokken Opdrachtgever gesloten 
overeenkomsten op te schorten zonder dat daartoe een 
ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd 
het recht van VoordenBakker Communicatie op vergoeding van schade, 



	

	

gederfde winst en interest, tenzij de niet nakoming in kwestie van 
ondergeschikte betekenis is. 
 
Artikel 15: Auteursrechten etc. 1. De opdrachtgever garandeert de 
leverancier, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name 
door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de 
opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopij, zetsel, modellen, 
tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, 
computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt 
gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de 
Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale 
regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de 
industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de 
onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart de leverancier zowel in 
als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens 
evenbedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken. 2. Indien ten 
aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten 
als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, 
is de leverancier bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de 
overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte 
onherroepelijk komt vast te staan dat de leverancier door de nakoming 
van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal 
de leverancier de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren. 3. 
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft de 
leverancier steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan 
ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst 
vervaardigde werken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, 
werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, 
databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke 
productie- en hulpmiddelen ook als de desbetreffende werkzaamheden 
als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld. 4. De 
door de leverancier volgens zijn vormgeving te leveren of geleverde 
zaken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en 
detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, 
databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke 
productie- en hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die 
vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor 
zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere 
wettelijke bescherming voor de leverancier bestaat, niet zonder diens 
schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden 
verveelvoudigd. 5. De opdrachtgever verkrijgt na levering door de 
leverancier het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door de 
leverancier in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in 
de zin van de Auteurswet 1912 of van werken in de zin van lid 4 van dit 
artikel. Het evenbedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van 
normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt met name niet in het 
gebruik tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van enig 
productieproces. 6. Het is VoordenBakker Communicatie toegestaan 
technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Materialen. 
Indien VoordenBakker Communicatie door middel van technische 
bescherming de Materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet 
toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te 
ontwijken. 7. VoordenBakker Communicatie heeft het recht om bij 
Materialen gebruik te maken van afbeeldingen, software en 
componenten van derden, inclusief open 
source software. Indien Opdrachtgever het recht verkrijgt om deze 
Materialen zelf te verveelvoudigen of openbaar te maken, ligt de 
verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende 
licenties van derden bij Opdrachtgever. VoordenBakker Communicatie 
zal Opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde 
licentievoorwaarden. 
8. Indien en uitsluitend voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is 
overeengekomen, kan de broncode of bewerkbare versie (bijvoorbeeld 
in Word- of Photoshop-formaten) van ontwikkelde Materialen en de 
bijbehorende documentatie aan Opdrachtgever ter beschikking worden 
gesteld en is Opdrachtgever gerechtigd in deze Materialen wijzigingen 
aan 
te brengen. 9. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de ontwikkelde 
werken te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, 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, tenzij anders schriftelijk overeengekomen of in geval van en in 
combinatie met een verkoop van de betreffende bedrijfsonderdelen of -
activiteiten van Opdrachtgever. 
 
Artikel 16: Eigendom productiemiddelen etc. 1. Alle door de leverancier 
vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabrikaten en 
hulpmiddelen en met name zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- 

en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, 
databestanden, fotografische opnamen, litho’s, clichés, films, micro- en 
macromontages, drukplaten, zeefdrukvormen, diepdrukcilinders, stypen, 
stansmessen en -vormen, (folie-)preegvormen, stempelplaten en 
randapparatuur, blijven het eigendom van de leverancier, ook als deze 
als aparte post op de offerte, in het aanbod of de factuur zijn vermeld. 2. 
De leverancier is niet gehouden de in lid 1 bedoelde zaken aan de 
opdrachtgever af te geven. 3. De leverancier is niet gehouden de in het 
eerste lid van dit artikel bedoelde zaken voor de opdrachtgever te 
bewaren. Indien de leverancier en de opdrachtgever overeenkomen dat 
deze zaken door de leverancier zullen worden bewaard, geschiedt dit 
voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat de leverancier 
instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.  
 
Artikel 17: Eigendom opdrachtgever, pandrecht 1. De leverancier zal de 
door de opdrachtgever in het kader van de nakoming van de 
overeenkomst aan hem toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van 
een goed bewaarder. 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van 
dit artikel, draagt de opdrachtgever tijdens de bewaring alle risico’s ten 
aanzien van de in lid 1 bedoelde zaken. De opdrachtgever dient 
desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten. 3. De 
opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen dat er, voorafgaande 
aan de verstrekking aan de leverancier van kopij, een tekening, ontwerp, 
een fotografische opname of een informatiedrager, een duplicaat van 
deze zaken wordt gemaakt. De opdrachtgever dient deze onder zich te 
houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door de 
leverancier worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar 
worden. In dat geval dient de opdrachtgever de leverancier op verzoek 
tegen vergoeding van materiaalkosten een nieuw exemplaar te 
verstrekken. 4. De opdrachtgever verleent de leverancier pandrecht op 
alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met 
de leverancier door hem in de macht van de leverancier worden 
gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de 
opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan de 
leverancier verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke 
schulden daaronder mede begrepen.  
 
Artikel 18: Door de opdrachtgever aangeleverde materialen en 
producten 1. Indien de opdrachtgever met de leverancier is 
overeengekomen, dat de opdrachtgever materiaal of producten ter 
bedrukking of ter verwerking zal aanleveren, dient hij voor deze 
aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve van een normale 
planmatige productie als tijdig en deugdelijk te beschouwen wijze. De 
opdrachtgever zal hiertoe instructies van de leverancier vragen. 2. De 
opdrachtgever is gehouden naast het voor de overeengekomen 
prestatie benodigde materiaal of de daarvoor benodigde producten, 
tevens een voor de desbetreffende bewerking redelijke hoeveelheid 
voor proeven, inschiet e.d. te leveren. De opdrachtgever zal hiertoe de 
opgave van de leverancier vragen. De opdrachtgever staat er voor in, 
dat de leverancier een voldoende hoeveelheid zal ontvangen. De 
bevestiging van ontvangst van het materiaal of de producten door de 
leverancier houdt niet in de erkenning dat een voldoende of de op de 
vervoersdocumenten vermelde hoeveelheid is ontvangen. 3. De 
leverancier is niet gehouden de van de opdrachtgever ontvangen zaken 
voorafgaande aan de bedrukking of de bewerking op de geschiktheid 
hiertoe te onderzoeken. 4. De leverancier kan niet aansprakelijk worden 
gesteld voor het te kort schieten in de nakoming van de overeenkomst 
als dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid voor de 
leverancier onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit 
de aard van de door de opdrachtgever aangeleverde materialen of 
producten en evenmin als dat een gevolg is van afwijkingen tussen het 
aanvankelijk aan de leverancier getoonde monster en de later door de 
opdrachtgever voor de oplage aangeleverde materialen of producten. 5. 
De leverancier staat niet in voor eigenschappen als houdbaarheid, 
hechting, glans, kleur, licht- of kleurechtheid of slijtvastheid indien de 
opdrachtgever niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst 
opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van de door 
hem aangeleverde materialen of producten en niet deugdelijke 
informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de 
toegepaste oppervlaktebewerkingen. 6. Tenzij uitdrukkelijk anders is 
overeengekomen, kan de leverancier noch aansprakelijk worden gesteld 
voor het loslaten, kleven, smetten, veranderen van glans of kleur, noch 
voor het beschadigen van door hem van de opdrachtgever ontvangen 
en door hem te bedrukken of te bewerken materiaal en producten als 
deze een voorbewerking hebben ondergaan zoals door het aanbrengen 
van lak, vernis of anti-smetpoeder. 7. De opdrachtgever is gehouden de 
leverancier op bijzondere moeilijkheden of gezondheidsrisico’s tijdens 
de bedrukking of bewerking van de door hem aangeleverde materialen 
en producten te wijzen. 8. De leverancier is gerechtigd over de resten 
zoals snijafval etc. van de door de opdrachtgever aangeleverde 



	

	

materialen en producten te beschikken als waren deze zijn eigendom. 
De opdrachtgever is op verzoek van de leverancier gehouden de 
ongebruikte materialen en producten alsmede de evenbedoelde resten 
bij de leverancier af te halen.  
 
Artikel 19: Overmacht 1. Tekortkomingen van de leverancier in de 
nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden 
toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens 
de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor 
zijn rekening komen. 2. Tekortkomingen van de leverancier in de 
nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, 
onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in 
het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de 
levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan gas, 
aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, 
machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van 
vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van 
overheidswege, nietlevering van noodzakelijke materialen en 
halffabrikaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en 
andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan 
de leverancier toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot 
ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.  
 
Artikel 20: Aansprakelijkheid. 1. VoordenBakker Communicatie is 
slechts aansprakelijk jegens Opdrachtgever in het geval van een 
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de 
Overeenkomst en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat 
wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven 
prestatie. Iedere aansprakelijkheid van VoordenBakker Communicatie 
voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen 
aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van 
indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of 
winst. 
2. De leverancier is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook 
die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken na 
aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan 
derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, 
heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren. 3. 
De leverancier is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan door 
hem van de opdrachtgever ontvangen en door de leverancier te 
bedrukken, te bewerken of te verwerken materiaal of producten, indien 
de opdrachtgever de leverancier niet uiterlijk bij het aangaan van de 
overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard 
van deze materialen of producten en deugdelijke informatie heeft 
verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste 
oppervlaktebewerkingen.  4. VoordenBakker Communicatie is in geen 
geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van 
gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van 
gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van 
gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Opdrachtgever 
en schade wegens door VoordenBakker Communicatie gegeven 
inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel 
van de Dienst vormt. 5. Indien de leverancier terzake van enige schade, 
waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. 
deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde 
aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem terzake volledig 
vrijwaren en de leverancier alles vergoeden wat hij aan deze derde dient 
te voldoen. 6. Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid 
krachtens de vorige artikelen zal worden uitgekeerd is het totaal van de 
vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor de zes maanden 
voorafgaande aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis. 
Deze maximumbedragen komen te vervallen indien en voor zover de 
schade het gevolg is van opzet of grove schuld van VoordenBakker 
Communicatie. 
7. De aansprakelijkheid van VoordenBakker Communicatie wegens 
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst 
ontstaat slechts indien Opdrachtgever VoordenBakker Communicatie 
onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een 
redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en VoordenBakker 
Communicatie ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn 
verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo 
gedetailleerd mogelijke omschrijving van de 
tekortkoming te bevatten, zodat VoordenBakker Communicatie in staat 
is adequaat te 
reageren. 8. Opdrachtgever vrijwaart VoordenBakker Communicatie 
voor alle aanspraken van 
derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een 
product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd 
en dat mede bestond uit door VoordenBakker Communicatie geleverde 
zaken, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover 

Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, 
materialen of resultaten. 
 
 
 
Artikel 21. Beschikbaarheid van systemen 
1. Indien de Dienst (mede) geleverd wordt via systemen en/of netwerken 
van VoordenBakker Communicatie, zal VoordenBakker Communicatie 
zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van deze systemen 
en netwerken te realiseren, en om toegang tot door VoordenBakker 
Communicatie opgeslagen gegevens te realiseren. 2. VoordenBakker 
Communicatie biedt geen garanties over de ononderbroken 
beschikbaarheid tenzij anders is overeengekomen middels een als 
zodanig aangeduide Service Level Agreement. Voor zover niet in een 
dergelijke Service Level Agreement anders is bepaald, geldt voor de 
beschikbaarheid het in dit artikel bepaalde. 3. VoordenBakker 
Communicatie heeft het recht om de Dienst of gedeelten daarvan 
tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, 
aanpassing of verbetering daarvan. VoordenBakker Communicatie zal 
proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten 
kantooruren om te laten 
plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte 
stellen van de geplande buitengebruikstelling. VoordenBakker 
Communicatie is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor 
schade in verband met zodanige buitengebruikstelling. 
4. VoordenBakker Communicatie heeft het recht om de Dienst of 
gedeelten daarvan 
van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om 
fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke 
wijziging in de functionaliteit, zal VoordenBakker Communicatie zich 
inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. In geval 
van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is 
het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde 
aanpassing af te zien.  
VoordenBakker Communicatie is niet gehouden tot enige vergoeding 
van schade veroorzaakt 
door zo’n aanpassing. 5. VoordenBakker Communicatie heeft een 
aparte overeenkomst voor backupdiensten beschikbaar. Tenzij 
Opdrachtgever deze aparte overeenkomst heeft 
afgesloten, is VoordenBakker Communicatie niet gehouden om 
reservekopieën (backups) 
te maken van door Opdrachtgever op systemen van VoordenBakker 
Communicatie 
opgeslagen gegevens. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van 
Opdrachtgever om reservekopieën te maken van deze gegevens. 6. 
VoordenBakker Communicatie zal zich inspannen om te zorgen dat 
Opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken die direct of 
indirect verbonden zijn met het netwerk van VoordenBakker 
Communicatie. VoordenBakker Communicatie kan echter niet 
garanderen dat deze netwerken op enig moment beschikbaar zijn. Aan 
het gebruik van netwerken van derden kunnen wettelijke en contractuele 
voorwaarden verbonden zijn. VoordenBakker Communicatie zal zich 
inspannen om 
Opdrachtgever hierover tijdig te informeren. 7. Bij bepaalde diensten, 
zoals e-mail, kan VoordenBakker Communicatie filters aanbieden 
waarmee Opdrachtgever ongewenste inhoud (zoals virussen of 
reclameberichten) kan blokkeren op de systemen van VoordenBakker 
Communicatie. VoordenBakker Communicatie zal zich inspannen om te 
zorgen dat deze filters correct werken voor zover dat binnen haar macht 
ligt. VoordenBakker Communicatie kan echter niet garanderen dat deze 
filters altijd de juiste berichten doorlaten of 
blokkeren, of dat bij verwijdering van een onderdeel van een bericht de 
resterende inhoud intact blijft. Opdrachtgever aanvaardt bij het gebruik 
van dergelijke filters dan ook het risico en aansprakelijkheid voor de 
werking daarvan. 8. Indien naar het oordeel van VoordenBakker 
Communicatie een gevaar ontstaat voor het functioneren van de 
computersystemen of het netwerk van VoordenBakker Communicatie of 
derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder 
door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, 
slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en 
vergelijkbare software, is VoordenBakker Communicatie gerechtigd alle 
maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af 
te wenden dan wel te voorkomen. 9. In geval van overmacht, waaronder 
in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de 
telecommunicatieinfrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse 
onlusten, mobilisatie, 
oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, 
stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en 
uitvoerbelemmeringen en in het geval dat VoordenBakker 
Communicatie door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, 



	

	

niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de 
Overeenkomst redelijkerwijs niet van VoordenBakker Communicatie kan 
worden gevergd, zal de uitvoering van de 
Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst 
wordenbeëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig 
dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot 
schadevergoeding. 
 
 
Artikel 22. Installatie en onderhoud van Software. 1. Indien de Dienst 
(mede) strekt tot het installeren, configureren en/of onderhouden van 
software, is voorts het in dit artikel bepaalde van toepassing. 2. 
VoordenBakker Communicatie zal zich inspannen om de bij de Dienst 
gebruikte software up-to-date te houden. VoordenBakker Communicatie 
is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). VoordenBakker 
Communicatie is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te 
installeren als dit naar haar oordeel een correcte dienstverlening niet ten 
goede komt. 3. VoordenBakker Communicatie zal zich inspannen om 
van tijd tot tijd de software aan te passen om de functionaliteit te 
verbeteren en om fouten te herstellen. Bij nieuwe functionaliteit of 
wijzigingen die het functioneren van de software wezenlijk kunnen 
veranderen zal VoordenBakker Communicatie hier vooraf overleg over 
voeren met  opdrachtgever. 4. VoordenBakker Communicatie zal zich 
inspannen om door Opdrachtgever verzochte veranderingen en nieuwe 
functionaliteit toe te voegen aan de software. Echter, VoordenBakker 
Communicatie is steeds gerechtigd een dergelijk verzoek te weigeren 
als deze naar haar oordeel niet haalbaar is of een goede werking, 
beheersbaarheid of beschikbaarheid van de software kan belemmeren. 
5. Indien Opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan de software wenst 
door te voeren, geschiedt dit geheel op eigen risico en 
verantwoordelijkheid van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever de 
gewenste wijziging vooraf aan VoordenBakker Communicatie heeft 
gemeld en VoordenBakker Communicatie deze schriftelijk heeft 
goedgekeurd. VoordenBakker Communicatie kan aan deze goedkeuring 
voorwaarden verbinden. 
 
Artikel 23. Hosting en aanverwante diensten 1. Indien de Dienst (mede) 
strekt tot opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverde 
gegevens aan derden, zoals in geval van 
webhosting of e-maildiensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.2. 
Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of (doen) verspreiden 
van gegevens in strijd met bepalingen van Nederlands recht, waaronder 
in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen gegevens die smadelijk, 
lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn, 
erotisch of pornografisch zijn, tenzij expliciet toegestaan in het aanbod 
of nadere mededeling van VoordenBakker Communicatie, inbreuk 
maakt op rechten van derden, waaronder in ieder geval maar niet 
uitsluitend begrepen auteursrechten, merkrechten en portretrecht, een 
schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, 
waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder 
toestemming of noodzaak verspreiden van 
persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van 
derden met door dezen ongewenste communicatie, hyperlinks, torrents 
of vergelijkbare informatie bevatten waarvan 
Opdrachtgever weet of moet weten dat die verwijst naar materiaal dat 
inbreuk maakt op rechten van derden, commerciële, charitatieve of 
ideële communicatie bevatten op een 
wijze die in strijd is met de Telecommunicatiewet of andere relevante 
Nederlandse wetgeving, of kwaadaardige inhoud zoals virussen of 
spyware bevatten. 3. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige 
Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te 
brengen aan (het functioneren van) de servers of daarop aanwezige 
software of gegevens. Het is Opdrachtgever verboden processen of 
programma’s, al dan niet via de server, uit te voeren waarvan 
Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks 
VoordenBakker Communicatie, overige opdrachtgevers van 
VoordenBakker Communicatie of andere internetgebruikers hindert of 
schade toebrengt. Hieronder vallen mede maar niet uitsluitend IRC-
chatbots. 4. Indien VoordenBakker Communicatie een redelijk 
vermoeden heeft dat 
Opdrachtgever één van de bovengenoemde verboden schendt, is 
VoordenBakker  Communicatie gerechtigd alle maatregelen te nemen 
die zijn redelijkerwijs noodzakelijk acht om aan deze schending een eind 
te maken. VoordenBakker Communicatie zal Opdrachtgever op de 
hoogte stellen van eventuele maatregelen. VoordenBakker 
Communicatie is echter nimmer gehouden tot enige schadevergoeding 
als gevolg van deze maatregelen. 5. Indien VoordenBakker 
Communicatie van een derde een klacht ontvangt over het gebruik van 
de Dienst door Opdrachtgever, zal VoordenBakker Communicatie deze 
klacht afhandelen volgens de op haar website gepubliceerde Procedure 

Noticeand-Takedown. Het in het vorige lid bepaalde is van 
overeenkomstige toepassing indien VoordenBakker Communicatie 
oordeelt dat de klacht terecht is. Voorts is VoordenBakker 
Communicatie dan gerechtigd om identificerende gegevens betreffende 
Opdrachtgever af te geven aan de klager, maar alleen indien 
onrechtmatig handelen in voldoende mate vaststaat en de klager een 
zwaarwegend 
belang heeft bij het verkrijgen van deze gegevens. 6. Opdrachtgever 
vrijwaart VoordenBakker Communicatie van alle juridische claims met 
betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen gegevens, informatie, 
website(s) en dergelijke. 7. Naast de verplichtingen uit de wet is schade 
welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform 
bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever. 8. 
VoordenBakker Communicatie kan een maximum stellen aan de 
hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die Opdrachtgever 
mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit 
maximum is VoordenBakker Communicatie bevoegd een extra bedrag 
in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer 
achteraf die aan Opdrachtgever medegedeeld zijn. Geen 
aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, 
ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken 
limiet voor opslagruimte of dataverkeer is bereikt. 
 
Artikel 24. Domeinnamen en IP-adressen. 1. Indien de Dienst (mede) 
ertoe strekt dat VoordenBakker Communicatie voor Opdrachtgever zal 
bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adres, geldt 
voorts het in dit artikel bepaalde. 2. Aanvraag, toekenning en eventueel 
gebruik van een domeinnaam en/of IP-adres 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-adres. VoordenBakker 
Communicatie vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en 
geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd. 3. 
Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestigingsmail van 
VoordenBakker Communicatie, waarin vermeld wordt dat de gevraagde 
domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een 
factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie. 4. 
Opdrachtgever vrijwaart en houdt VoordenBakker Communicatie 
schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) 
een domeinnaam namens of door Opdrachtgever. 5. VoordenBakker 
Communicatie is niet aansprakelijk voor het verliezen door 
Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit 
dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd 
en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of bewuste 
roekeloosheid van VoordenBakker Communicatie. 6. Indien 
VoordenBakker Communicatie een domeinnaam op haar naam 
registreert ten behoeve van Opdrachtgever, zal VoordenBakker 
Communicatie medewerking verlenen aan verzoeken van 
Opdrachtgever tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze 
domeinnaam. 7. Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels 
die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik 
van 
een domeinnaam. VoordenBakker Communicatie zal Opdrachtgever 
hierover desgevraagd 
informeren. Niet conformeren aan deze regels kan tot gevolg hebben 
dat de registrerende instantie de domeinnaam ontoegankelijk of 
onbruikbaar maken, of dat zij VoordenBakker Communicatie hiertoe 
verplichten. 8. VoordenBakker Communicatie heeft het recht de 
domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar 
eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in 
gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter 
uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend 
na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een 
schriftelijke ingebrekestelling. 9. In geval van ontbinding van de 
Overeenkomst wegens wanprestatie 
van Opdrachtgever is VoordenBakker Communicatie gerechtigd alle 
domeinnamen op 
naam van Opdrachtgever op te heffen met inachtneming van een 
opzegtermijn van twee maanden. 
 
Artikel 25. Geheimhouding 1. Partijen zullen Materialen die zij voor, 
tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, 
vertrouwelijk behandelen 
wanneer deze Materialen zijn gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer 
de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de 
Materialen als vertrouwelijk bedoeld waren. Partijen leggen deze 
verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen 
ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.2. 
VoordenBakker Communicatie zal geen kennis nemen van gegevens 



	

	

die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de systemen van 
VoordenBakker Communicatie, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede  
uitvoering van de Overeenkomst of VoordenBakker Communicatie 
daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk 
bevel. In dat geval zal VoordenBakker Communicatie zich inspannen de 
kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te 
beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt. 3. Deze verplichting 
blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden 
dan ook, en wel voor zolang als de 
verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het 
vertrouwelijke karakter van de Materialen. 
. 
Artikel 26. Wijzigingen AV. 1. VoordenBakker Communicatie behoudt 
zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te 
vullen. 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 VoordenBakker 
Communicatie of per 
elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang 
kunnen per direct worden doorgevoerd. 3. Indien Opdrachtgever een 
voor hem negatieve wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, 
dient hij voor de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht 
worden VoordenBakker Communicatie hierover te informeren. 
VoordenBakker Communicatie kan de wijziging in kwestie dan intrekken 
waarna deze voor Opdrachtgever niet meer zal gelden. Indien 
VoordenBakker Communicatie de wijziging niet wenst in te trekken, is 
Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen deze 
datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de 
ingangsdatum van de wijziging is. 
 
Artikel 27. Slotbepalingen. 1. Op deze overeenkomst is Nederlands 
recht van toepassing. 2.Voor zover door de regels van dwingend recht 
niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten 
ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd 
aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin 
VoordenBakker Communicatie gevestigd is. 3. Indien enige bepaling uit 
deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de 
gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging 
(een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens 
mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en 
Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven. 4. Informatie en 
mededelingen op de website van VoordenBakker Communicatie zijn 
onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. In geval van enige 
inconsistentie tussen de website en de Overeenkomst prevaleert de 
Overeenkomst. 5. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-
mail en communicatie per fax, mits de identiteit en integriteit van de e-
mail voldoende vaststaat. 6. De door VoordenBakker Communicatie 
ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als 
authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever. 7. 
Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van 
enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en 
desgevraagd bank- of gironummer. 8. Opdrachtgever geeft aan 
VoordenBakker Communicatie onherroepelijk toestemming om alle 
rechten en plichten ter zake de Overeenkomst over te dragen aan een 
derde. De contractsovername als bedoeld in artikel 6:159 BW komt tot 
stand door de mededeling ter zake aan Opdrachtgever.  Opdrachtgever 
mag echter zijn rechten en plichten ter zake de Overeenkomst 
uitsluitend overdragen aan een derde na expliciete schriftelijke 
toestemming van VoordenBakker Communicatie.  
Laatste wijziging: 9 oktober 2020 


