
 

Algemene Voorwaarden JPGidee (maart 2004) 
 
1 Definities 
1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder 
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan JPGidee 
werkzaamheden opdraagt, JPGidee verzoekt een offerte uit te 
brengen en/of een ontwerp te vervaardigen. 
1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over 
schriftelijk overeenkomen of bevestigen. Met uitzondering van het 
gestelde in artikel 2.3, 4.2 en 6.3 is schriftelijke bevestiging ook 
mogelijk per e-mail, mits de ontvangst van de betreffende e-mail 
schriftelijk (per e-mail) bevestigd wordt door de ontvanger. 
1.3 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder Partij 
of Partijen: Opdrachtgever en/of JPGidee. 
 
2  Toepasselijkheid 
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en 
maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en 
andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, 
elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende 
levering door JPGidee van Producten en/of Diensten aan of ten 
behoeve van Opdrachtgever. 
2.2. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op 
Producten en/of Diensten die JPGidee geheel of ten dele van derden 
heeft betrokken en, al dan niet bewerkt, aan Opdrachtgever 
doorlevert, alsmede op Producten en/of Diensten die ter uitvoering 
van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling 
in opdracht van JPGidee door een derde aan Opdrachtgever worden 
geleverd. 
2.3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig 
indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door JPGidee en Opdrachtgever 
zijn overeengekomen en gelden dan uitsluitend voor de 
overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen. 
2.4. De toepasselijkheid van door Opdrachtgever of derden 
gehanteerde Algemene Voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten. 
 
3 Aanbieding, acceptatie, aanvang van de overeenkomst 
3.1 Alle aanbiedingen, prijsopgaven en offertes van JPGidee zijn 
vrijblijvend, behalve wanneer dit door JPGidee nadrukkelijk 
schriftelijk anders is vermeld. 
3.2 Offertes van JPGidee zijn geldig voor de in de offerte 
aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de 
offerte geldig tot 30 (dertig) dagen na de datum waarop de offerte is 
uitgebracht. 
3.3 JPGidee is slechts aan offertes gebonden indien de 
aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen de in 
artikel 3.2 omschreven termijn wordt bevestigd. Indien 
Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat 
JPGidee een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan 
zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.  
3.4 De opgegeven prijs is gebaseerd op de inkoopprijs en andere 
kostenfactoren. Wanneer een van deze kostprijsbestanddelen na de 
aanbieding, maar voor de levering wordt verhoogd, heeft JPGidee het 
recht die verhogingen in alle redelijkheid door te berekenen. 
3.5 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat het offerte- 
of contractformulier, ingevuld en ondertekend door Opdrachtgever, 
door JPGidee is ontvangen en geaccepteerd. 
3.6 Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen 
uitsluitend schriftelijk geschieden. 
 
4  Duur en beëindiging 
4.1 Wanneer de werkzaamheden van JPGidee bestaan uit het bij 
herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden (zoals bij een 
hosting- of onderhoudscontract), dan zal de daarvoor geldende 
overeenkomst worden aangegaan voor 1 (één) jaar, tenzij schriftelijk 
anders is overeengekomen. Deze overeenkomst zal telkens 
stilzwijgend met een periode van 1 (één) jaar worden verlengd, tenzij 
één der partijen de overeenkomst schriftelijk opzegt, met 
inachtneming van een opzegtermijn van 2 (twee) kalendermaanden 
voorafgaand aan het eind van de (verlengde) contractstermijn. 
4.2 Iedere partij is gerechtigd om de overeenkomst 
buitengerechtelijk te ontbinden indien de andere partij toerekenbaar 
tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde 
van de overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk 
schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke 
termijn herstelt. Ontbinding ontslaat Opdrachtgever niet van enige 
betalingsverplichting inzake reeds door JPGidee geleverde Producten 
en/of Diensten. 
4.3 JPGidee heeft het recht de overeenkomst zonder 
ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddelijke 
ingang te beëindigen, indien aan Opdrachtgever voorlopige of 
definitieve surséance van betaling wordt verleend, het faillissement 
van Opdrachtgever is aangevraagd, er beslag is gelegd op (een deel 
van) de goederen van Opdrachtgever of indien de onderneming van 
Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd. Opdrachtgever heeft 
alsdan geen recht op enige schadevergoeding. 
4.4 JPGidee heeft het recht de overeenkomst met onmiddelijke 
ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen, indien: 
 

- Opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet; 
- Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met 

(inter)nationale wet- en regelgeving; 
- Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de 

algemeen aanvaarde normen en waarden; 
- Opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten 

aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of die 
anderszins kwetsend genoemd kan worden. 

4.5 Bij wanprestatie van Opdrachtgever en/of bij misbruik van de 
afgenomen Producten en/of Diensten door Opdrachtgever heeft 
JPGidee het recht het gebruik van deze Producten en/of Diensten 
door Opdrachtgever per direct te beëindigen. Opdrachtgever heeft in 
dit geval geen recht op enige schadevergoeding. 
 
5 Levering en levertijd 
5.1 Opgegeven termijnen voor de levering door JPGidee van 
Producten en/of Diensten dienen slechts als richtlijn en zijn dus nooit 
bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 
5.2 Twee weken voordat JPGidee de site wil opleveren zal JPGidee 
Opdrachtgever vragen om de nieuwe site te controleren en te testen 
op werking en op inhoud. Eventuele op- of aanmerkingen van 
Opdrachtgever zullen worden uitgevoerd, mits passend binnen de 
eerder gemaakte afspraken. Indien Opdrachtgever binnen twee 
weken geen op- of aanmerkingen heeft gegeven of akkoord gaat met 
de werking en de inhoud van de site, zal de site worden opgeleverd.  
 
6 Overmacht 
6.1 In geval van overmacht, waaronder begrepen:  
- ernstige privé-omstandigheden van één van de vennoten; 
- storing in het bedrijf of aan apparatuur of machines; 
- hardware-, software- of netwerkstoringen; 
- uitval van (tele)communicatiemiddel(en); 
- extreme weersomstandigheden; 
- overstroming; 
- stroomuitval of stroomstoring; 
- atoom- of kernreacties; 
- vernieling, beschadiging of diefstal van apparatuur of software; 
- brand, oorlog of revolutie; 
- verhindering als gevolg van overheidsmaatregelen; 
- het niet nakomen door derden van hun verplichtingen jegens 
JPGidee; 
is JPGidee gerechtigd de levering respectievelijk de werkzaamheden 
uit te stellen tot na het vervallen van de overmacht opleverende 
omstandigheden dan wel de overeenkomst te annuleren, in welk 
geval Opdrachtgever geen aanspraak op schadevergoeding kan 
maken. 
6.2 Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming van 
JPGidee indien er sprake is van overmacht. 
6.3 Indien de periode van overmacht langer dan 60 (zestig) 
aaneengesloten dagen heeft geduurd, dan heeft Opdrachtgever het 
recht om de overeenkomst buitengerechtelijk schriftelijk te 
ontbinden, zonder dat JPGidee gehouden is tot enige vergoeding van 
de schade die Opdrachtgever lijdt tengevolge van die ontbinding. 
JPGidee is gerechtigd tot het vorderen van betaling door 
Opdrachtgever van alle Producten en/of Diensten die tot het tijdstip 
van ontbinding aan Opdrachtgever zijn geleverd. 
 
7 Prijzen 
7.1 Alle door JPGidee vermelde prijzen en tarieven gelden in 
euro's, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. 
7.2 Alle door JPGidee vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief 
omzetbelasting (BTW) en enige andere van overheidswege opgelegde 
heffingen, en exclusief transport- en afleveringskosten of reis- en 
verblijfskosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. 
7.3 JPGidee is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven 
aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat 
prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de 
aangekondigde prijswijzigingen ten aanzien van de levering van 
Producten en/of Diensten 2 (twee) maanden na de aankondiging 
daarvan in. 
7.4 Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met een door 
JPGidee aangekondigde wijziging van prijzen en/of tarieven heeft 
Opdrachtgever het recht om binnen 8 (acht) dagen na de 
aangekondigde wijziging de overeenkomst met JPGidee schriftelijk op 
te zeggen tegen de datum waarop de betreffende wijziging ingaat. 
7.5 Indien JPGidee door het niet tijdig of niet aanleveren van 
volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een 
gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of 
andere werkzaamheden te verrichten, heeft JPGidee het recht de 
uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de extra 
werkzaamheden tegen de prijzen en/of tarieven die gelden op het 
moment van uitvoering aan Opdrachtgever in rekening te brengen. 
Ook kosten die reeds zijn gemaakt, ook wanneer deze voor de 
definitieve vorm nodeloos zijn gemaakt, zullen aan Opdrachtgever in 
rekening worden gebracht. 
7.6 Bij overschrijding van het dataverkeer bij 
hostingovereenkomsten zal in overleg het type abonnement worden 
aangepast of zullen de meerkosten worden verrekend. 



 

8 Betalingsvoorwaarden 
8.1 Indien een opdracht in gedeelten wordt uitgevoerd heeft 
JPGidee het recht voor elke deellevering te factureren. Voor 
periodieke overeenkomsten, zoals hostingovereenkomsten, wordt per 
periode vooraf gefactureerd. 
8.2 Opdrachtgever dient de facturen van JPGidee te betalen 
binnen de op de betreffende factuur vermelde betalingstermijn. 
Indien op een factuur geen betalingstermijn is aangegeven, geldt een 
betalingstermijn van 14 (veertien) dagen na dagtekening. 
8.3 Alle betalingen door Opdrachtgever aan JPGidee strekken 
steeds ter afdoening van (1) alle verschuldigde rente en kosten en 
van (2) opeisbare facturen die het langst open staan, ongeacht enige 
andere aanduiding door Opdrachtgever. 
8.4 Indien een factuur niet op de vervaldag wordt voldaan en 
JPGidee andere opdrachten van dezelfde Opdrachtgever in uitvoering 
heeft, is JPGidee bevoegd die opdrachten te annuleren respectievelijk 
zijn werkzaamheden te staken, zonder dat Opdrachtgever aanspraak 
op schadevergoeding kan maken. 
8.5 Enig beroep door Opdrachtgever op opschorting, verrekening 
of aftrek is niet toegestaan. 
8.6 JPGidee is te allen tijde gerechtigd om betreffende de levering 
van Producten en/of Diensten (gedeeltelijke) vooruitbetaling te 
verlangen en de levering op te schorten totdat de vooruitbetaling is 
ontvangen. Voorts is JPGidee gerechtigd om zekerheid voor betaling 
te ontvangen in een naar keuze van JPGidee aan te geven vorm, 
bijvoorbeeld een bankgarantie. JPGidee zal in een zodanig geval de 
Producten en/of Diensten pas leveren nadat de gewenste zekerheid is 
verkregen. 
8.7 Indien Opdrachtgever een factuur van JPGidee niet binnen de 
betalingstermijn voldoet, is Opdrachtgever automatisch in verzuim, 
zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie nodig is. JPGidee 
heeft het recht om in een dergelijk geval zonder nadere aankondiging 
de wettelijke rente over het openstaande bedrag in rekening te 
brengen. 
8.8 Indien Opdrachtgever nalatig blijft het verschuldigde bedrag, 
vermeerderd met de wettelijke rente, te voldoen, kan JPGidee de 
vordering ter incasso uit handen geven. Opdrachtgever is in dat geval 
naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde wettelijke 
rente, gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en 
eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in 
rechte vastgestelde kosten. De hoogte van deze kosten bedraagt 
minimaal 15% van de hoofdsom. 
8.9 Vanaf het moment dat Opdrachtgever zijn 
betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet 
(volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het Opdrachtgever 
niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te 
gebruiken. 
 
9 Eigendom 
9.1  Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot 
van de Producten en/of Diensten, alsmede de ontwerpen, 
programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden 
ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de 
overeenkomst tussen JPGidee en Opdrachtgever, of die daaruit 
voortvloeien, berusten uitsluitend bij JPGidee of diens leveranciers. 
De levering van Producten en/of Diensten strekt niet tot enige 
overdracht van de rechten van intellectuele eigendom. 
9.2  Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-
overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de Producten en 
resultaten van de Diensten voor de overeengekomen doelstellingen. 
Opdrachtgever zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de 
voorwaarden, neergelegd in de Algemene Voorwaarden of anderszins 
aan Opdrachtgever opgelegd. 
9.3  Opdrachtgever is zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van JPGidee niet gerechtigd de Producten en resultaten 
van de Diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar te 
maken, te verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar te stellen. 
9.4  Opdrachtgever zal aanduidingen van JPGidee of haar 
leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of 
andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of 
wijzigen. 
9.5 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, behoort 
niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan 
van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, 
auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor 
een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke 
beschermingsvormen voor Opdrachtgever. 
9.6 JPGidee heeft de vrijheid om de Producten of resultaten van 
de Diensten te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie. 
 
10  Aansprakelijkheid 
10.1  Indien JPGidee aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid 
beperkt tot vergoeding van door Opdrachtgever geleden directe 
schade tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende 
overeenkomst bedongen vergoeding. Indien er sprake is van een 
overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt de 
vergoeding vastgesteld op het totaal van vergoedingen, bedongen 
voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende 
jaar.  

10.2 Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten 
die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft moeten maken om de 
tekortkoming van JPGidee te herstellen of op te heffen zodat de 
prestatie van JPGidee wel aan de overeenkomst beantwoordt, 
alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke 
schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang 
van die schade. 
10.3 Iedere aansprakelijkheid van JPGidee voor indirecte schade, 
waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, 
winstderving en omzetderving, is uitgesloten. 
10.4 Opdrachtgever staat ervoor in dat de door of in opdracht van 
Opdrachtgever verstrekte informatie, nodig voor de levering van de 
Producten en/of Diensten, juist en volledig is, alsmede dat zij 
gerechtigd is deze informatie te verstrekken ten behoeve van de 
levering van de Producten en/of Diensten. Opdrachtgever vrijwaart 
JPGidee tegen eventuele aanspraken van derden terzake. JPGidee is 
niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor de inhoud van de 
Producten en/of de resultaten van de Diensten gemaakt voor of in 
opdracht van Opdrachtgever. 
10.5 Indien er door Opdrachtgever gegevens aan JPGidee worden 
verstrekt die aangemerkt kunnen worden als persoonsgegevens, 
staat Opdrachtgever er voor in dat terzake van die gegevens is 
voldaan aan de op het moment van verstrekking geldende wetgeving 
ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en dat het gebruik 
en de bewerking ervan door JPGidee eveneens is toegestaan. 
Opdrachtgever vrijwaart JPGidee tegen eventuele aanspraken van 
derden terzake. 
10.6 Opdrachtgever vrijwaart JPGidee van alle andere mogelijke 
aanspraken van derden met betrekking tot de door JPGidee aan 
Opdrachtgever geleverde Producten en/of resultaten van Diensten. 
10.7 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van een half 
jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid. Elke 
aansprakelijkheid vervalt eveneens als de Producten en/of resultaten 
van de Diensten door een ander dan JPGidee zijn gewijzigd. 
10.8 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die JPGidee 
mocht lijden ten gevolge van een aan Opdrachtgever toerekenbare 
tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende 
uit de overeenkomst en deze voorwaarden. 
 
11  Klachten 
11.1  Alle bezwaren van Opdrachtgever tegen een factuur van 
JPGidee of een door JPGidee automatisch geïncasseerd bedrag, 
dienen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum of datum van de 
automatische incasso schriftelijk aan JPGidee te worden gemeld. Na 
deze datum geldt het gefactureerde dan wel geïncasseerde bedrag 
als door Opdrachtgever erkend. 
11.2 Indien Opdrachtgever van mening is dat een door JPGidee 
geleverd Product of geleverde Dienst niet voldoet aan hetgeen 
partijen daarover zijn overeengekomen, dient Opdrachtgever JPGidee 
daarvan schriftelijk in kennis te stellen binnen 8 (acht) dagen na 
levering, dan wel 8 (acht) dagen na het moment waarop 
Opdrachtgever redelijkerwijs bekend kon zijn met de door hem 
gestelde tekortkoming. Wanneer de opdrachtgever hierbij in gebreke 
blijft, vervalt elke aanspraak jegens JPGidee.  
11.3 Indien een klacht gegrond is, worden de geleverde Producten 
of Diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed. 
 
12  Wijziging van de voorwaarden 
12.1 JPGidee behoudt het recht deze Algemene Voorwaarden te 
wijzigen of aan te vullen. 
12.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten 
overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 (dertig) 
dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging aan 
Opdrachtgever. 
12.3 Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met de wijziging in 
de Algemene Voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te 
ontbinden, met ingang van de wijzigingsdatum van de Algemene 
Voorwaarden of binnen 10 (tien) dagen na de ontvangstdatum van 
de wijziging van de Algemene Voorwaarden, indien deze 
ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging. 
 
13  Geschillen 
13.1 Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene 
Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen 
van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. JPGidee en 
Opdrachtgever zullen met elkaar in overleg treden teneinde een nieuwe 
bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling overeen te 
komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de 
nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen. 
13.2 De aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere 
rechtshandelingen betreffende levering door JPGidee van Producten 
en/of Diensten worden beheerst door Nederlands recht. 
13.3 Geschillen tussen JPGidee en Opdrachtgever die voortvloeien 
uit of betrekking hebben op de aanbiedingen, offertes, 
overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende levering 
door JPGidee van Producten en/of Diensten, zullen indien deze 
geschillen tot de bevoegdheid van de Arrondissementsrechtbank 
behoren, worden behandeld door de Arrondissementsrechtbank in het 
arrondissement waar JPGidee is gevestigd. 


