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Leveringsvoorwaarden Mijn-Site.NL
Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten omtrent
geleverde diensten.

Afwijking van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.

Algemene voorwaarden van de koper, onder welke benaming ook, zijn niet van toepassing.
Artikel 2: aanbiedingen

Al onze mondelinge en schriftelijke aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uit de aanbieding het tegendeel uitdrukkelijk blijkt.

De op onze website en in onze documentatie en e.d. voorkomende gegevens zijn aan verandering onderhevig en binden
ons niet, tenzij deze gegevens schriftelijk met de koper zijn overeengekomen.
Artikel 3 orders

De opdracht komt tot stand wanneer de door ons opgestelde schriftelijke overeenkomst ondertekend is door de koper en
door ons in goede orde is ontvangen.
Artikel 4: prijzen

Alle prijzen worden per opdracht schriftelijk vastgelegd en gelden voor de duur van de opdracht.

Prijzen gelden franco huis binnenland, exclusief verpakking, exclusief omzetbelasting, met dien verstande dat wij bij
(deel)levering met een netto factuurwaarde tot en met € 75,- een toeslag van € 5,00 in rekening brengen.
Artikel 5: verpakking

De wijze van verpakking wordt door ons bepaald.
Artikel 6: leveringstermijn

De leveringstermijnen worden bij benadering opgegeven en binden ons niet. Wij zullen echter het redelijkerwijs mogelijke
doen om levering op of binnen de opgegeven leveringstermijn te realiseren.

De leveringstermijn gaat in nadat wij de opdracht hebben aanvaard en wij volledige gegevens voor de uitvoering hiervan
hebben ontvangen.

Zodra wij kennis dragen van feiten en/of omstandigheden, die realisering van de levering op of binnen de opgegeven
leveringstermijn onmogelijk maken, zullen wij de koper hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen onder vermelding van
de nieuwe leveringstermijn.

Indien de verhindering van de nakoming ook na de nieuwe door ons opgegeven leveringstermijn aanhoudt, heeft de koper
het recht ons in gebreke te stellen en een fatale termijn van tenminste een maand te stellen, na verloop van welke termijn
indien de niet-nakoming aanhoudt, de koper het recht heeft de overeenkomst, mits onverwijld, te ontbinden, zonder dat wij
of de koper tot enigerlei schadevergoeding zijn gehouden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van een der partijen.
Artikel 7: risico en eigendom

Zodra de zaken door ons conform de overeenkomst zijn afgeleverd, zijn zij voor risico van de koper

Reclamering ter zake van uitwendig waarneembare gebreken dient te geschieden bij aflevering dan wel uiterlijk binnen drie
dagen na bezorging, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens ons ter zake van die gebreken vervalt.

Indien de koper de zaken niet in ontvangst neemt zullen wij de zaken voor zijn rekening en risico opslaan onder
kennisgeving aan de koper, onverminderd ons recht tot ontbinding van de overeenkomst met behoud van ons recht op
schadevergoeding.

De eigendom van de roerende zaken gaat eerst van ons over op de koper nadat de koper de koopprijs en al hetgeen de
koper ingevolge de koopovereenkomst, alsmede krachtens onze vordering ter zake van tekortkoming in de nakoming van
de overeenkomst aan ons is verschuldigd, heeft voldaan.

PHP Scriptfiles en CSS Opmaak bestanden blijven eigendom van Mijn-Site.NL. De koper verwerft het recht om de
scriptfiles en CSS bestanden voor de overeengekomen periode en de overeengekomen domeinnaam/domeinnamen te
gebruiken voor de presentatie van de overeengekomen website.

Het is koper niet toegestaan om kopieën te maken van de PHP scriptfiles en/of de CSS opmaak bestanden anders dan
voor back-up doeleinden.

Het is koper niet toegestaan om PHP Scriptfiles, CSS opmaak bestanden en/of veiligheidskopieën daarvan aan derden te
verkopen, te overhandigen en/of ter inzage te geven zonder schriftelijke toestemming van Mijn-Site.NL.

Mijn-Site.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die koper ondervindt door onjuiste of niet tijdige
levering van het in de overeenkomst beschreven producten en/of diensten.

De koper vrijwaart Mijn-Site.nl, diens directie en zijn medewerkers voor alle aansprakelijkheid aangaande de tekstuele
inhoud van het geleverde.
Artikel 8: betaling

Betaling van onze factuur vindt plaats binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder aftrek of compensatie, door storting of
overschrijving op onze bankrekening.

In geval van aflevering in gedeelten zijn wij gerechtigd elke deellevering afzonderlijk aan de koper te factureren en
daarvoor betaling te verlangen.

Levering onder rembours wordt voorbehouden.

Indien de kredietwaardigheid van de koper daartoe redelijkerwijs aanleiding geeft, kunnen wij nadere zekerheid verlangen,
bij gebreke waarvan wij de uitvoering van de overeenkomst mogen opschorten.

Indien de koper niet binnen de overeengekomen termijn betaalt is hij van rechtswege in verzuim, zonder dat enige
ingebrekestelling is vereist en is de koper verplicht tot vergoeding van de wettelijke rente Over het verschuldigde
factuurbedrag voor de duur van het verzuim.
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Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die wij moeten maken tot verhaal van onze vorderingen op de koper, zijn
voor rekening van de in verzuim zijnde koper. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald volgens het incassotarief van
de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 125,-.

Artikel 9: reclame / garantie

Onverminderd het in artikel 7 bepaalde dient de koper gebreken en/of tekortkomingen, die met direct waarneembaar zijn
bij in ontvangst nemen van de zaken onverwijld schriftelijk bij ons te melden, doch niet later dan 14 dagen na
factuurdatum. Indien de koper binnen genoemde periode nadat hij het gebrek óf tekortkoming heeft ontdekt -of
redelijkerwijs had kunnen ontdekken geen reclame bij ons indient, vervalt zijn aanspraak jegens ons wegens zodanig
gebrek of zulke tekortkoming.

Indien wij aansprakelijkheid voor het gebrek of tekortkoming hebben erkend hebben wij het recht, te onzer keuze, de zaken
te (doen) herstellen of in ruil voor de geleverde zaken nieuwe te leveren.

Retourzending zonder ons voorafgaand advies wordt niet aanvaard.

Onze garantie geldt niet voor gebreken, die zijn ontstaan door geweld van buitenaf, verkeerde behandeling, bewerking of
verwerking na onze aflevering, reparatie zonder onze voorkennis uitgevoerd of andere buiten onze controle liggende
oorzaken, zoals bijvoorbeeld de hardheid van het water.

Ten aanzien van door ons geleverde apparatuur zijn wij slechts tot die garantie verplicht welke wij zelf van de fabrikant van
die apparatuur hebben verkregen en blijkt uit de aan de koper verstrekte orderbevestiging. Ons deugdelijk voorkomende
garantie aanspraken van de koper zullen wij bij de fabrikant ondersteunen.

Ten aanzien van het door ons uitvoeren van reparatiewerkzaamheden geldt geen enkele garantie. Klachten over deze
werkzaamheden worden slechts aanvaard indien de koper terstond heeft gereclameerd en wij in de gelegenheid zijn
gesteld de reclame te onderzoeken en eventuele gebreken te verhelpen.

De voldoening aan onze garantie geldt als enige algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding
is uitgesloten, tenzij de schade het gevolg is Van opzet of grove schuld onzerzijds.

De koper vrijwaart ons, ons personeel, dan wel door ons te werk gestelde personen voor alle aanspraken van derden waaronder aanspraken op grond van rechten van industriële en intellectuele aard - op vergoeding van enige schade,
veroorzaakt door of verband houdende met het geleverde.
Artikel 10: ontbinding

Onverminderd de ons verder toekomende rechten hebben wij het recht, indien wij door overmacht worden verhinderd de
overeenkomst uit te voeren, de levering op te schorten totdat de betreffende overmacht heeft opgehouden te bestaan, dan
wel te onzer keuze de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder enige rechterlijke tussenkomst geheel
of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat wij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zijn.

Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke omstandigheid tengevolge waarvan de naleving der overeenkomst
redelijkerwijs door de koper niet meer kan worden verlangd, daaronder begrepen oorlog, (natuur)rampen, blokkade,
oproer, staking, overheidsbelemmering, transportmoeilijkheden, brand en andere bedrijfsstoornis, vertraagde levering door
onderleveranciers en andere buiten onze controle liggende oorzaken.

Indien de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de overeenkomst met hem voortvloeiend,
alsmede m geval van faillissement, surséance van betaling of liquidatie van het bedrijf van de koper, wordt hij geacht van
rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij het recht zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de
uitvoering van alle met de koper aangegane overeenkomsten op te schorten of deze geheel of ten dele te ontbinden, te
onzer keuze, zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Indien wij de overeenkomst(en) ontbinden, zullen
wij gerechtigd zijn geleverde en niet betaalde zaken als ons eigendom terug te nemen, onverminderd ons recht op
schadevergoeding.
Artikel 11: geschillen

Alle geschillen met betrekking tot of verband houdende met of voortvloeiende uit de met ons gesloten overeenkomsten
zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de bevoegde rechter van onze plaats van vestiging, tenzij wij er de voorkeur aan
geven het geschil aan een andere relatief bevoegde rechter te onderwerpen of een andere rechter Volgens de wet relatief
bevoegd is.
Artikel 12: toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten onder deze algemene verkoopsvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Niet van
toepassing en uitdrukkelijk uitgesloten zijn 'De eenvormige wet betreffende de Internationale Koop van Roerende
Lichamelijke Zaken', 'De eenvormige wet betreffende de totstandkoming van de Internationale Koop van Roerende
Lichamelijke Zaken'en het 'Weens Koopverdrag'.

