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1. Definities
•
•
•

Opdrachtgever: de natuurlijke rechtspersoon met wie de overeenkomst met Into-Web wordt
af gesloten.
Producten en diensten van Into-Web: De door Into-Web.nl te exploiteren producten en
diensten.
Overeenkomst: Elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering
van één of meer producten of diensten van Into-Web.nl.

2. Toepassingen
•

Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk of per
email is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht
of overeenkomst van of met Into-Web.nl.

3. Aanbieding en acceptatie
•
•
•

Alle offertes en prijsopgaven door Into-Web.nl gedaan zijn vrijblijvend.
Een aanbieding of offerte gedaan door Into-Web.nl heeft een geldigheidsduur van 30 dagen.
De ingangsdatum van een ondertekend contract is geaccepteerd door zowel Into-Web.nl als
door de klant na dagtekening tenzij anders is vermeld.

4. Aanvang van de overeenkomst
•

•

•

Een overeenkomst (betreffende webhosting) komt tot stand op de dag waarop aan de
volgende voorwaarde is voldaan: Het aanvraagformulier dient volledig ingevuld te worden en
in het bezit te komen van Into-Web.nl. Bij verzenden gaat de opdrachtgever akkoord met
deze algemene voorwaarden. Nadat de opdrachtgever het aan Into-Web.nl verschuldigde
bedrag heeft betaald, zal de opdrachtgever de volledige beschikking krijgen over het
account.
Een overeenkomst (betreffende webdesign) komt tot stand op de dag waarop aan de
volgende voorwaarde is voldaan: Een kopie van de offerte dient getekend en volledig te zijn
ingevuld, en per reguliere post, email of per fax terug gezonden te worden.
Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk of
per e-mail geschieden.

5. Duur en beëindiging
•
•

•

	
  

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 12
maanden, tenzij anders overeengekomen.
De overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een
opzegtermijn van één maand. Indien de overeenkomst niet één maand voor het einde van
het contract wordt opgezegd zal de overeenkomst stilzwijgend voor nog een periode van 6
maand worden verlengd.
Into-Web.nl kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever
aan een of meer van zijn verplichtingen niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
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Into-Web.nl heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien
opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft
aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren.
Indien uw account wordt opgeheven zullen per direct alle bestanden van uw account worden
verwijderd.
Onverminderd het bepaalde in artikel 14 heeft Into-Web.nl het recht de overeenkomst met
onmiddellijke ingang te beëindigen indien:
o opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de (inter)nationale wet- en
regelgeving.
o opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde
normen en waarden.
o opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is.
o opdrachtgever bezoekers de gelegenheid geeft om illegale te downloaden vanaf
het account.

6. Algemene reglementen voor afgenomen virtueel account (webhosting) /
domeinnaamregistratie / datatransfers / antispam
Aan deze reglementen moet ten aller tijden voldaan worden. Niet alleen de opdrachtgever, maar
ook elke andere persoon die gebruik maakt van de diensten heeft zich te houden aan de volgende
reglementen.
•
De opdrachtgever mag geen illegale programma's uploaden naar het account of verspreiden
via e-mail.
•
Er mag niet meer data worden opgeslagen op de server dan de beschikbaar gestelde ruimte.
Indien de datalimiet overschreden wordt, heeft Into-Web.nl het recht de overschrijdende
hoeveelheid te factureren tegen EUR 1,14 per Megabyte opslagdata per maand.
•
Er mag niet meer dataverkeer worden verbruikt op onze verbinding dan de beschikbaar
gestelde hoeveelheid. Indien de dataverkeerlimiet of de fair use overschreden wordt, heeft
Into-Web.nl het recht de overschrijdende hoeveelheid te factureren tegen EUR 0.50 per
Megabyte dataverkeer per maand.
•
De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn persoonlijk.
•
Indien u gebruik maakt van de antispam dienst van Into-Web.nl gaat u er mee akkoord dat
Into-Web.nl niet verantwoordelijk is voor verlies of beschadiging van de elektronische post.
Verder doet Into-Web.nl uiterste best om spamberichten tegen te houden maar kan echter
geen garantie geven voor het wegblijven van deze ongevraagde emailberichten.
•
Het is de klant niet toegestaan het systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor
handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de
Netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de overeenkomst of deze
algemene voorwaarden.
•
Het is de klant niet toegestaan zijn of haar account aan derden over te dragen, tenzij IntoWeb.nl hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven.
O Into-Web.nl is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van het woord,
tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Into-Web.nl.
• Into-Web.nl is gerechtigd ten alle tijden wijzigingen aan te brengen in de log-in procedure, het
account, in de E-mail adressen en in de IP adressen, zonder dat hierdoor een recht op
schadevergoeding ontstaat.
• Into-Web.nl kan echter geen onbelemmerde toegang tot het systeem garanderen, noch kan
Into-Web.nl garanderen dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de diensten.
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7. Levering en leveringstijd
•

•

Activering van een website of webhostingaccount geschiedt zo spoedig mogelijk na
schriftelijke opdracht, de ontvangst van het verschuldigde of nadat een overeenkomst is
aangegaan.
Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden
medegedeeld.

8. Overmacht
•

•
•

•

Onder overmacht met betrekking tot de Overeenkomst wordt verstaan al hetgeen
daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen, alsook storingen van technische aard
die niet onder de controle vallen van Into-Web.nl
Into-Web.nl is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen
onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.
Into-Web.nl is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst indien nakomen
onmogelijk is geworden door overmacht. De Overeenkomst zal dan worden ontbonden
zonder recht op schadevergoeding.
Indien de overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Into-Web.nl steeds het recht om hetzij
haar verbintenis op te schorten zolang de overmachtsituatie bestaat hetzij, indien de
overmacht meer dan zes maanden duurt, de overeenkomst van rechtswege te ontbinden,
zonder dat Into-Web.nl in een van beide gevallen tot schadevergoeding gehouden is.

9. Prijzen
•
•

Alle in de website / advertentie genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn
exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
Into-Web.nl heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee
maanden voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt.

10. Betalingsvoorwaarden
•
•

•
•

	
  

De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand
komt.
De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is
aangegaan, bij vooruitbetaling, in rekening gebracht, en dienen vooraf te worden voldaan per
factuur, zo niet behoudt Into-Web.nl het recht de presentatie (tijdelijk) stil te leggen.
Into-Web.nl stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die
samenhangen met de overeenkomst.
Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en
wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Indien de opdrachtgever in
verzuim is na de eerste herinnering dan kan Into-Web.nl de opgeslagen data verwijderen, de
domeinnaam vrij geven en extra administratieve kosten in rekening brengen. Tevens kan
Into- Web.nl in dit geval gerechtelijke stappen ondernemen.
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11. Eigendomsvoorbehoud
•
•

Het door Into-Web.nl vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van Into-Web.nl.
Into-Web.nl is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking en van derden, waar IntoWeb.nl weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Into-Web.nl kan derhalve op geen enkele
manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook.

12. Aansprakelijkheid
•
•
•
•
•

Into-Web.nl behoudt geen reserve kopieën van de data of instellingen die de opdrachtgever
heeft ge-upload naar de server. De opdrachtgever dient informatie zelf te waarborgen.
In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Into-Web.nl
slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding.
Into-Web.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever
aangeleverd promotiemateriaal.
Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te
delen aan Into-Web.nl.
Mocht de verbinding ondanks de 99% uptime garantie van onze leverancier onverhoopt
lange tijd onderbroken worden door vernieling, storing bij de lijnen of andere zaken, dan kan
Into- Web.nl nooit aansprakelijk worden.

13. Overdracht van rechten en verplichtingen
•

•

De opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten of plichten voortvloeiende uit een
overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
de wederpartij.
Into-Web.nl is gerechtigd zijn rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan
derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

14. Buitengebruikstelling.
•

•

Into-Web.nl heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te
stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de
overeenkomst een verplichting jegens Into-Web.nl niet nakomt dan wel in strijd handelt met
deze algemene voorwaarden.
Into-Web.nl heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen
ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden.

15. Wijziging van de voorwaarden
•
•
•

	
  

Into-Web.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming
van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
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