
 option                   Algemene voorwaarden

               webdesign    _________________________________________________________________________________

                                                                                                    

Artikel 1. Definities

1.1 Option webdesign: het bedrijf Option webdesign gevestigd in Groningen aan de Noorderhaven 27-21.

1.2 Opdrachtgever: de wederpartij van Option webdesign, de afnemer/gebruiker van diensten en/of 
producten geleverd door Option webdesign.

1.3 Externe leverancier: alle bedrijven die diensten leveren aan Option webdesign.

1.4 Overeenkomst: elke wederzijdse overeenkomst tussen Option webdesign en de opdrachtgever, 
schriftelijk of per email bevestigd.

1.5 Serverruimte: door Option webdesign beschikbaar gestelde opslag ruimte voor digitale gegevens op 
een server beheerd door, en eigendom van, een externe leverancier.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten, verrichtte diensten en 
handelingen van Option webdesign en alle door Option webdesign gesloten overeenkomsten.

2.2 Algemene inkoop-, leverings- en/of andere voorwaarden van de opdrachtgever of van derden worden 
uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij door Option webdesign uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard.

2.3 Door ondertekening van een overeenkomst met Option webdesign, dan wel het bevestigen van een 
offerte/opdracht per email, verklaart de opdrachtgever kennis te hebben genomen van de algemene 
voorwaarden van Option webdesign en hiermee akkoord te gaan.

2.4 Bij het beëindigen van een overeenkomst tussen Option webdesign en een opdrachtgever blijven 
deze algemene voorwaarden van toepassing, voor zover dit voor een correcte afwikkeling van de 
overeenkomst noodzakelijk is.

2.5 Option webdesign kan op ieder moment zonder voorafgaande kennisgeving of opgaaf van redenen 
deze algemene voorwaarden eenzijdig aanvullen of wijzigen. Deze wijzigingen gelden ook voor reeds 
gesloten overeenkomsten, met inachtneming van een termijn van 30 dagen na het op de hoogte stellen 
van de wijzigingen door middel van een email aan de opdrachtgever. Na deze 30 dagen wordt de 
opdrachtgever geacht de gewijzigde voorwaarden stilzwijgend te hebben aanvaard.

2.6 Op alle overeenkomsten en op alle overige rechtsbetrekkingen tussen Option webdesign en 
opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 3. Offertes

3.1 Alle offertes van Option webdesign zijn 2 maanden geldig, tenzij anders is overeengekomen.

3.2 Option webdesign heeft te allen tijde het recht een reeds uitgebrachte offerte te herroepen.

3.3 Een offerte welke is samengesteld uit verschillende onderdelen met elk hun eigen prijs opgave, 
verplicht Option webdesign niet tot het aanvaarden van een gedeeltelijke opdracht tegen een 
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.4 Offertes en andere aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten en/of 
leveringen door Option webdesign.

3.5. Offertes zijn mede gebaseerd op door de opdrachtgever verstrekte gegevens. Voor de juistheid van 
deze gegevens is Option webdesign niet verantwoordelijk.



Artikel 4. Termijnen

4.1 Alle door Option webdesign aangegeven (leverings) termijnen zijn slechts richtlijnen waaraan door 
opdrachtgever geen rechten kunnen worden ontleend.

4.2 Bij overschrijding van een (leverings) termijn door Option webdesign kan de opdrachtgever geen 
aanspraak maken op een vergoeding voor eventueel geleden schade, en kan de opdrachtgever de 
overeenkomst niet ontbinden.

4.3 Indien Option webdesign bij het uitvoeren van een overeenkomst afhankelijk is van door de 
opdrachtgever te verstrekken informatie en/of gegevens, dan wordt de leveringstermijn verlengd met 
dezelfde termijn gedurende welke de opdrachtgever in gebreke is gebleven, vermeerderd met een 
termijn van 4 weken.

4.4 Wanneer opdrachtgever langer dan 60 dagen in gebreke blijft bij de aanlevering van de in artikel 4.3 
genoemde informatie en/of gegevens dan is Option webdesign gerechtigd tot deelleveringen en 
dienovereenkomstige gedeeltelijke facturering.

4.5 Option webdesign is gerechtigd een levering op te schorten of te beëindigen als redelijkerwijs 
aannemelijk is dat opdrachtgever niet in staat is aan de voorwaarden van de overeenkomst te voldoen.

Artikel 5. Overeenkomsten en tarieven

5.1 Overeenkomsten met betrekking tot website hosting, domeinnaam registratie en website 
onderhoudscontracten hebben altijd een looptijd van 1 jaar. Na afloop van deze termijn wordt de 
overeenkomst stilzwijgend verlengd voor opnieuw 1 jaar, tenzij de opdrachtgever de overeenkomst tijdig 
opzegt zoals beschreven in artikel 5.3

5.2 Een overeenkomst met betrekking tot website hosting en domeinnaam registratie begint op de datum
waarop de domeinnaam wordt geregistreerd.

5.3 Overeenkomsten kunnen te allen tijde door de opdrachtgever worden opgezegd met inachtneming 
van de looptijd van een overeenkomst zoals beschreven in artikel 5.1 en een opzegtermijn van 1 maand. 
De opzegging van een overeenkomst kan zowel schriftelijk als per email.

5.4 Option webdesign kan door middel van een kennisgeving per email de tarieven aan passen, waarna 
de tariefwijziging 3 maanden na de kennisgeving in gaat. De opdrachtgever heeft gedurende 1 maand 
nadat de tariefwijziging per email is medegedeeld de mogelijk de overeenkomst te beëindigen. Bij 
gebreke hiervan wordt de opdrachtgever geacht de tariefwijziging te accepteren.

5.5 De opdrachtgever verkrijgt geen recht tot beëindiging van een overeenkomst naar aanleiding van een
tariefwijziging, als deze tariefwijziging het directe gevolg is van een overheidsmaatregel.

5.6  Option webdesign is gerechtigd een overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder 
ingebrekestelling per direct te beëindigen wanneer blijkt dat de opdrachtgever in staat van faillissement 
wordt gesteld, in surséance van betaling verkeert, faillissement dan wel voorlopige surséance van 
betaling heeft aangevraagd of een regeling wenst te treffen met haar crediteuren ter afwending daarvan, 
er sprake is van beslaglegging, de opdrachtgever onder curatele wordt gesteld, de schuldsanering 
natuurlijke personen wordt aangevraagd of indien opdrachtgever anderszins de beschikkingsbevoegdheid 
over zijn vermogen of delen daarvan verliest.

5.7 Option webdesign is gerechtigd geleverde producten en/of diensten tijdelijk buiten werking te stellen,
of het gebruik van de producten en/of diensten te beperken, indien de opdrachtgever de overeenkomsten
en verplichtingen jegens Option webdesign niet nakomt. Option webdesign zal de opdrachtgever hiervan 
vooraf in kennis stellen, tenzij dit in alle redelijkheid niet van Option webdesign kan worden verlangd. 
Option webdesign is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook die hieruit ontstaat voor de 
opdrachtgever. De betalingsverplichting van de opdrachtgever blijft ook tijdens de periode dat producten 
en/of diensten buiten werking zijn gesteld, of zijn beperkt in het gebruik, te allen tijde bestaan.

5.8 Option webdesign mag een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de 
opdrachtgever zich niet houdt aan de met Option webdesign gesloten overeenkomsten, inclusief de 
algemene voorwaarden.



5.9 Option webdesign is te allen tijde gerechtigd een overeenkomst op te schorten of te beëindigen 
wanneer blijkt dat opdrachtgever valse of verkeerde persoonsgegevens heeft opgegeven, dan wel een 
overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan.

Artikel 6. Betalingen

6.1 Betaling van door Option webdesign verzonden facturen dienen door de opdrachtgever binnen 30 
dagen na de factuurdatum te zijn voldaan.

6.2 Opdrachtgever kan binnen de betalingstermijn van 30 dagen bezwaar maken tegen een factuur, 
zowel schriftelijk als per email. Een zodanig bezwaar ontslaat de opdrachtgever niet van de verplichting 
de factuur tijdig en volledig te voldoen.

6.3 Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de afgesproken termijn betaalt 
worden aanmaningskosten a € 15,00 in rekening gebracht. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling 
nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering in handen worden gegeven aan een juridische 
dienstverlener zoals een incassobureau.

6.4 Indien Option webdesign genoodzaakt is een vordering ter incasso uit handen te geven, komen alle 
daarmee gepaard gaande kosten, zowel de gerechtelijke kosten als de buitengerechtelijke kosten, 
alsmede wettelijke rente en de overige uit het verzuim voortvloeiende kosten en schade, volledig voor 
rekening van de opdrachtgever. De hoogte van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedragen 
minimaal 15% van de totale openstaande vordering, met een minimum van € 100,00. 

6.5 Indien opdrachtgever één of meerdere facturen onbetaald laat, dan heeft Option webdesign naast 
voornoemde bepalingen het recht om de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden. Option webdesign kan
dan aanspraak maken op een schadevergoeding, bestaande uit een vastgesteld percentage van 60% van 
de resterende verschuldigde waarden van de overeenkomst. Het betreft hier het positief contractbelang.

6.6 Option webdesign is gerechtigd om van de opdrachtgever te verlangen dat voor aanvang van de 
werkzaamheden een voorschot van 40% van de offerteprijs wordt betaald. Dit voorschot zal met de 
uiteindelijke factuur worden verrekend.

Artikel 7. Verplichtingen van Option webdesign

7.1 Option webdesign spant zich in om de overeengekomen diensten en/of producten zo optimaal en 
zorgvuldig mogelijk aan de opdrachtgever te leveren, met inachtneming van de Option webdesign ten 
dienste staande technische middelen. De opdrachtgever zal geen toegang tot de producten en/of 
diensten kunnen verkrijgen op tijdstippen dat er reparatiewerkzaamheden en/of onderhoud aan de 
diensten moeten worden verricht, hetzij door externe leveranciers of door Option webdesign.

7.2 Option webdesign is bij de levering van diensten en/of producten (mede) afhankelijk van de 
medewerking, diensten en leveringen van externe leveranciers zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, 
hosting bedrijven, telecom bedrijven, kabelexploitanten, internet service providers, etc. Option 
webdesign garandeert derhalve niet dat er te allen tijde gebruik kan worden gemaakt van de diensten.

7.3 Domeinnamen worden door Option webdesign geregistreerd met de volgende houdergegevens, tenzij
schriftelijk of per email anders is overeengekomen:

• Officiële eigenaar/domeinnaamhouder: Opdrachtgever
• Administratief contactpersoon: Option webdesign
• Technisch contactpersoon: Option webdesign

Artikel 8. Verplichtingen van de opdrachtgever

8.1 De opdrachtgever draagt altijd de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud van zijn of haar 
website. Bij het leveren door de opdrachtgever van media (foto’s, video’s, etc.) en teksten van derden 
dient er te allen tijde toestemming van de rechthebbende te zijn voor het gebruik van deze media en 
teksten op de website van de opdrachtgever.

8.2 Het is opdrachtgever niet toegestaan de door Option webdesign beschikbaar gestelde serverruimte te
gebruiken voor andere doeleinden dan die welke ten dienste komen van de website van opdrachtgever.



8.3 De opdrachtgever verricht generlei handelingen zoals het opstarten van processen of programma's op
de door Option webdesign beschikbaar gestelde serverruimte, waarvan aangenomen kan worden dat 
deze schade kunnen toebrengen aan de systemen en/of servers van externe leveranciers of Option 
webdesign, en/of derden en/of overige internetgebruikers zouden kunnen hinderen.

8.4 Het is opdrachtgever niet toegestaan de aan opdrachtgever beschikbaar gestelde serverruimte te 
gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, een overeenkomst met 
Option webdesign, een website onderhoudscontract met Option webdesign en/of deze algemene 
voorwaarden.

8.5 Een gebruikersnaam/wachtwoord combinatie welke door Option webdesign aan de opdrachtgever is 
verstrekt is persoonlijk en het gebruik is slechts toegestaan aan de opdrachtgever. Het is opdrachtgever 
niet toegestaan om derden onder zijn/haar gebruikersnaam/wachtwoord combinatie toegang te geven 
tot, en gebruik te laten maken van, door Option webdesign geleverde producten en/of diensten of 
beschikbaar gestelde serverruimte.

8.6 De opdrachtgever is verplicht tijdig wijzigingen in zijn/haar contact gegevens door te geven aan 
Option webdesign.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Behoudens opzet of grove schuld is Option webdesign niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals 
gevolgschade, bedrijfsschade (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, gederfde winst, omzet, gemiste 
inkomsten) en/of overige vormen van indirecte schade.

9.2 Option webdesign is niet verantwoordelijk voor het onderhouden en updaten van geleverde websites, 
tenzij er een website onderhoudscontract is afgesloten tussen Option webdesign en de opdrachtgever.

9.3 De opdrachtgever kan geen aanspraak maken op vergoeding door Option webdesign voor geleden 
schade door het uitblijven van de levering van producten en/of diensten door Option webdesign.

9.4 De aansprakelijkheid van Option webdesign zal te allen tijde beperkt blijven tot het aan de 
opdrachtgever in rekening gebrachte in de afgelopen 12 maanden en zal dit bedrag nooit te boven gaan.

9.5 Option webdesign is niet aansprakelijk voor eventuele schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van 
door Option webdesign uit naam van de opdrachtgever gevoerde contacten met derden.

9.6 Option webdesign is niet aansprakelijk voor onrechtmatige daden of nalatigheden van derden die 
werkzaamheden verrichten voor Option webdesign, dan wel op welke wijze ook direct of indirect 
betrokken zijn bij het uitvoeren van een overeenkomst.

9.7 Option webdesign kan niet garanderen dat door Option webdesign aangeleverde digitale bestanden of
bestandsdragers vrij zijn van ongewenste elementen, waaronder mede, maar niet uitsluitend, computer 
virussen/malware die tot schade van welke aard dan ook kunnen leiden.

9.8 Option webdesign is niet aansprakelijk voor gevolgschade van welke aard dan ook, waaronder mede 
begrepen maar niet beperkt tot, schade wegens hacken, verlies van zakelijke informatie, emails, back-
ups en/of overige (digitale) gegevens bestanden.

9.9 De opdrachtgever kan door Option webdesign worden bevoegd zelfstandig de inhoud van zijn/haar 
website te wijzigen. Option webdesign is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen van deze 
wijzigingen. Indien de door opdrachtgever aangebrachte wijzigingen op de website leiden tot een 
verminderde vindbaarheid van de website, een tragere laadtijd van de website, een gehackte of niet 
bereikbare website, blijft de betalingsverplichting van opdrachtgever te allen tijde bestaan.

9.10 Option webdesign is niet aansprakelijk voor kosten die bij de opdrachtgever in rekening worden 
gebracht als gevolg van het Google Ads pay-per-click systeem of andere soortgelijke (advertentie) media,
ook niet wanneer Option webdesign deze advertentie campagnes inkoopt of beheert.

9.11 Option webdesign is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de opdrachtgever die is 
veroorzaakt door derden die gebruik maken van de diensten en/of producten van Option webdesign.

9.12 De opdrachtgever vrijwaart Option webdesign tegen alle aanspraken van derden ter zake van 
schade die derden lijden als gevolg van het gebruik van de diensten en/of producten van Option 
webdesign.



9.13 Option webdesign is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, aan de zijde van de 
opdrachtgever welke voortkomt uit door Option webdesign gebruikte software en/of diensten en/of 
producten van derden. Hieronder vallen bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, WordPress CMS systemen, 
WordPress thema’s, WordPress plug-ins, back-up systemen, website monitoring tools, cloud opslag 
providers, telecommunicatie bedrijven en hosting bedrijven.

9.14 Option webdesign maakt bij het aanbieden van producten en diensten veelvuldig gebruik van een 
externe leverancier in de vorm van een hosting bedrijf. Het hosting bedrijf stelt de serverruimte 
beschikbaar waarop Option webdesign diensten en producten levert aan de opdrachtgever. Option 
webdesign is niet aansprakelijk voor de eventuele nadelige gevolgen voor de opdrachtgever, of schade 
van welke aard dan ook, van gebeurtenissen bij deze server beherende hosting partij.

9.15 Option webdesign is niet verantwoordelijk voor prijswijzigingen die door externe leveranciers en 
overige derden worden doorgevoerd.

9.16 Option webdesign is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren van een domeinnaam 
en webhosting bij een hosting bedrijf en/of domeinnaam registrant.

9.17 Option webdesign is niet verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens die door de 
opdrachtgever op de (computer) systemen van de opdrachtgever worden geplaatst.

9.18 De opdrachtgever is aansprakelijk voor het gebruik (en eventueel misbruik) van de toegekende 
gebruikersnamen/wachtwoorden, domeinnamen, en e-mail adressen.

Artikel 10. Onderhoudscontract

10.1 Een onderhoudscontract is een overeenkomst tussen Option webdesign en de opdrachtgever, 
waarmee Option webdesign zich verplicht tot het verrichtten van werkzaamheden welke dienen om de 
website van de opdrachtgever te onderhouden, zoals beschreven in artikel 10.6.

10.2 Een onderhoudscontract geldt altijd voor 1 website en 1 domeinnaam van de opdrachtgever tenzij 
schriftelijk of per email anders is overeengekomen.

10.3 Option webdesign voert deze werkzaamheden altijd naar eigen inzicht uit, overeenkomstig de eisen 
van goed vakmanschap, en heeft het recht om tijdstip en tijdsduur ervan naar eigen inzicht vast te 
stellen en in te delen.

10.4 In een onderhoudscontract is opgenomen hoeveel opslagruimte de opdrachtgever mag gebruiken op
de door Option webdesign ter beschikking gestelde serverruimte. Indien de opdrachtgever deze limiet 
dreigt te overschrijden dan wordt deze daarvan tijdig op de hoogte gesteld door Option webdesign. De 
opdrachtgever heeft dan de keuze om bestanden te verwijderen en daarmee extra serverruimte te 
winnen of om zijn hosting pakket te upgraden met extra serverruimte, tegen de thans geldende tarieven.

10.5 In een onderhoudscontract is opgenomen hoeveel dataverkeer de opdrachtgever per maand mag 
verbruiken op de door Option webdesign ter beschikking gestelde serverruimte. Indien de opdrachtgever 
deze limiet dreigt te overschrijden dan wordt deze daarvan tijdig op de hoogte gesteld. Het is mogelijk de
hoeveelheid toegestaan dataverkeer tijdelijk te verhogen tot het einde van de maand, tegen de thans 
geldende tarieven. Mocht de situatie zich herhaaldelijk voordien kan Option webdesign van opdrachtgever
verlangen zijn hosting pakket structureel te upgraden naar een hoger dataverkeer verbruik, tegen de 
thans geldende tarieven.

10.6 In geval van een onderhoudscontract worden door Option webdesign minimaal de volgende 
werkzaamheden verricht en de volgende diensten geleverd:

• Hosting van de website, domeinnaam en eventueel email van de opdrachtgever, ondergebracht 
bij een hosting bedrijf waar Option webdesign mee samenwerkt.

• Een wekelijkse controle op beschikbare updates voor WordPress CMS, thema’s en plug-ins.
• Het wekelijks installeren van deze updates.
• Het controleren van de website na het installeren van genoemde updates.
• Spoed onderhoud in het geval van security updates en andere onverwachte maar noodzakelijke 

reparaties en/of onderhoud aan de website.
• Het uitvoeren van minimaal 1 back-up per week.
• Het zo optimaal mogelijk houden van de laadtijden en veiligheid van de website.



10.7 Wanneer een update of ander onderhoud door overmacht of ziekte niet of niet tijdig kan worden 
uitgevoerd en de opdrachtgever hierdoor verlies of schade heeft geleden kan Option webdesign hiervoor 
niet aansprakelijk worden gesteld.

10.8 Er worden dagelijks back-ups gemaakt van de website van de opdrachtgever door het hosting 
bedrijf. Daarnaast maakt Option webdesign zelf minimaal 1x per week een back-up welke versleuteld 
wordt opgeslagen bij de cloud diensten Amazon (locatie Ierland) en BackBlaze (locatie Nederland). 
Option webdesign is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, welke door de opdrachtgever
wordt geleden als gevolg van de cloud opslag van deze back-ups.

10.9 Niet inbegrepen bij een onderhoudscontract zijn de volgende werkzaamheden:

• Het plaatsen van nieuwe inhoud op de website, zoals nieuwe pagina’s, media en/of teksten of 
elke andere vorm van nieuwe inhoud.

• Het aanpassen van bestaande inhoud op de website, zoals het aanpassen van teksten, media, 
tabellen en elke andere vorm van reeds bestaande inhoud.

Artikel 11. Meerwerk 

11.1  Alle werkzaamheden die buiten het onderhoudscontract vallen, zoals beschreven in artikel 10.9, 
worden beschouwd als meerwerk. Tenzij anders overeengekomen wordt meerwerk gefactureerd volgens 
het thans geldende uurtarief van Option webdesign.

11.2 Na goedkeuring van een geleverde website door de opdrachtgever worden toekomstige wijzigingen 
aan het ontwerp of aan de inhoud van de website gefactureerd als meerwerk, tegen het thans geldende 
uurtarief van Option webdesign.

11.3 Kleine wijzigingen aan de website die minder tijd vergen dan 1 uur worden gefactureerd als 
percentage van het thans geldende uurtarief van Option webdesign, met een minimum van 15 minuten:

• tot 15 minuten meerwerk: 25% van het uurloon
• tot 30 minuten meerwerk: 50% van het uurloon
• tot 45 minuten meerwerk: 75% van het uurloon
• meer dan 45 minuten meerwerk: 75% tot 100% van het uurloon

11.4 Meerwerk wordt direct na levering gefactureerd. Als sprake is van regelmatig terugkerend meerwerk
dan kan in overleg een andere betalingstermijn worden afgesproken, echter nooit langer dan 3 maanden.

Artikel 12. Overmacht

12.1 Indien Option webdesign door overmacht niet is staat zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever te
voldoen worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

12.2 Van overmacht is onder meer, maar niet uitsluitend, sprake in het geval van noodtoestanden, 
extreme weersomstandigheden, brand, blikseminslag, oorlogsgevaar, oproer, molest, waterschade, vorst, 
overstroming, aardbeving, werkstaking, bedrijfsbezetting, overheidsmaatregelen, defecte apparatuur, 
storing in levering van energie, storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatie 
verbindingen en onvoorziene uitval van computerapparatuur en andere voorzieningen. Ook elke vreemde 
oorzaak, welke niet aan Option webdesign kan worden toegerekend en die de uitvoering van een 
overeenkomst in ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, geldt als overmacht.

12.3 In geval van overmacht heeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.

12.4 Indien de overmacht langer duurt dan 30 dagen heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst 
te ontbinden.

Artikel 13. Privacy en geheimhouding

13.1 In het kader van de overeenkomst krijgt Option webdesign mogelijkerwijs vertrouwelijke informatie 
van de opdrachtgever onder ogen en vice versa. Zowel Option webdesign als de opdrachtgever 
garanderen deze informatie als vertrouwelijk te beschouwen en er als zodanig mee om te gaan.



13.2 Indien Option webdesign en/of de opdrachtgever informatie moeten openbaren vanwege een 
wettelijke verplichting, zullen zij elkaar vooraf daarover informeren.

13.3 Persoonsgegevens van de opdrachtgever worden door Option webdesign gebruikt voor het 
aanvragen van domeinnamen en hosting en voor de correcte uitvoering van overige werkzaamheden. 
Gegevens zullen niet aan overige derden worden verstrekt zonder toestemming van de opdrachtgever.

13.4 De privacy voorwaarden van Option webdesign zijn in overeenstemming met de Europese Algemene
Verordening Gegevensverwerking (AVG, 25 mei 2018) en zijn in te zien op de website:           
www.option-webdesign.nl/privacy-verklaring-option-webdesign.

Artikel 14. Diverse bepalingen

14.1 Option webdesign mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie, reclame doeleinden 
en/of andere vormen van publiciteit en mag zijn/haar naam op of bij het geleverde werk vermelden, 
tenzij schriftelijk of per email anders is afgesproken.

14.2 Alle uit de overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectueel eigendom, waaronder het 
octrooirecht, auteursrecht en het modelrecht komen toe aan Option webdesign, tenzij schriftelijk anders 
is overeengekomen.

14.3 Indien enige bepaling van een met Option webdesign gesloten overeenkomst en/of van deze 
algemene voorwaarden onverbindend mocht blijken, dan dient in plaats van die bepaling de meest 
daarmee vergelijkbare wel verbindende bepaling te worden gelezen. Overige bepalingen van de met 
Option webdesign gesloten overeenkomst en/of deze van toepassing zijnde algemene voorwaarden 
blijven onverminderd van kracht.
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