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ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1. Definities
1.1 Opdrachtgever
De natuurlijke of rechtspersoon die aan Omdesign grafische
vormgeving opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging
van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden.
1.2 Omdesign grafische vormgeving
De natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht als bedoeld
onder artikel 1.1 heeft aanvaard of een aan een mogelijke
opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht.
Hierna te noemen: “Omdesign”.
Artikel 2. Overeenkomst, offerte & bevestiging
2.1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de
totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen
de opdrachtgever en Omdesign gesloten overeenkomsten.
2.2 Offerte
Offertes zijn twee maanden geldig. Prijsopgaven kunnen
wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in
de werkzaamheden.
2.3 Schriftelijke bevestiging
Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te
worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar
er desondanks mee instemt dat Omdesign een aanvang met
het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van
de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge
afspraken en bedingen binden Omdesign eerst nadat deze
schriftelijk door Omdesign zijn bevestigd.
2.4 Verschillende opdrachtnemers
Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd
aan anderen dan Omdesign wenst te verstrekken, dient
hij Omdesign, onder vermelding van de namen van deze
anderen, hiervan op de hoogte te stellen.

en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de
opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven
naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor
zover noodzakelijk zal Omdesign de opdrachtgever op de
hoogte houden.
3.2 Verstrekken van gegevens
De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat
redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste
levering door Omdesign mogelijk te maken, zulks in het
bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige,
deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.
3.3 Aanvraag offertes toeleveranciers
Indien Omdesign op verzoek van de opdrachtgever een
begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze
begroting slechts een indicatieve strekking hebben.
Desgewenst kan Omdesign namens de opdrachtgever
offertes aanvragen.
3.4 Gebruik toeleveranciers
Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten
aan derden, in het kader van de totstandkoming van het
ontwerp, door of namens de opdrachtgever verstrekt.
Op verzoek van de opdrachtgever kan Omdesign, voor
rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde
optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te
komen vergoeding afspreken. Indien bij de uitvoering van
de opdracht Omdesign volgens uitdrukkelijke afspraak
voor eigen rekening en risico goederen of diensten
van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten
worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen
de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de
toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit,
hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten
ook gelden jegens de opdrachtgever.

Artikel 3. De uitvoering van de overeenkomst

3.5 Openbaarmaking en verveelvoudiging
Alvorens tot produktie, verveelvoudiging of
openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in
de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of
proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren.
Indien Omdesign, al dan niet in naam van de opdrachtgever,
opdrachten of aanwijzingen aan produktiebedrijven of
andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever
op verzoek van Omdesign zijn hierboven genoemde
goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

3.1 Uitvoeren opdracht
Omdesign zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig

3.6 Termijn van levering
Een door Omdesign opgegeven termijn voor het volbrengen

2.5 Eenzelfde opdracht eerder aan ander verstrekt
Indien een opdrachtgever een zelfde opdracht reeds eerder
aan een ander heeft verstrekt, dient hij Omdesign, onder
vermelding van de naam van de ander, hiervan op de
hoogte te stellen.
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van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij
uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders
blijkt. Omdesign is, ook bij een opgegeven termijn voor
het volbrengen van het ontwerp, eerst in verzuim nadat
de opdrachtgever Omdesign bij aangetekend schrijven
in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de
ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.
3.7 Testen, vergunningen en wettelijke bepalingen
Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van
testen, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen
of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijkeof kwaliteitsnormen niet tot de opdracht van Omdesign.
3.8 Klachten
Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval
binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht,
schriftelijk aan Omdesign te worden meegedeeld.
Artikel 4. Rechten van intellectuele eigendom
4.1 Auteursrecht en intellectuele eigendom
Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht
voortkomende rechten van intellectuele eigendom
-waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het
auteursrecht- toe aan Omdesign. Voorzover een dergelijk
recht slechts verkregen kan worden door een depot of
registratie, dan is uitsluitend Omdesign daartoe bevoegd.
4.2 Onderzoek naar het bestaan van rechten
Tenzij anders 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 de opdrachtgever.
4.3 Naamsvermelding
Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Omdesign te
allen tijde gerechtigd om de naam van Omdesign op of
bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het
de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande
toestemming het werk zonder vermelding van de naam van
Omdesign openbaar te maken of te verveelvoudigen.
4.4 Eigendom bij Omdesign
Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader
van de opdracht door Omdesign tot stand gebrachte
werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen,
ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen
en/of (elektronische) bestanden, eigendom van Omdesign,
ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter
hand zijn gesteld.

Artikel 5. Gebruik en licentie
5.1 Het gebruik
Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn
verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Omdesign,
verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het
ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking
en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht
overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming
geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening
beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het
moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande
voornemens bestonden. Deze voornemens dienen
aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan
Omdesign bekend te zijn gemaakt.
5.2 Ruimer gebruik
De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming
van Omdesign niet gerechtigd het ontwerp ruimer te
gebruiken dan is overeengekomen.
5.3 Wijzigingen
Tenzij anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever
niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van
Omdesign veranderingen in de voorlopige of definitieve
ontwerpen aan te brengen of te laten aanbrengen.
5.4 Eigen promotie
Omdesign heeft, met inachtneming van de belangen van
de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken
voor zijn eigen publiciteit of promotie.
Artikel 6. Honorarium
6.1 Honorarium en bijkomende kosten
Naast het overeengekomen honorarium komen ook de
kosten, die Omdesign voor de uitvoering van de opdracht
maakt, voor vergoeding in aanmerking.
6.2 Honorarium voor meerwerk
Indien Omdesign 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, zullen deze werkzaamheden apart worden
gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door Omdesign
gehanteerde honorariumtarieven.
6.3 Accountantsonderzoek
Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld
van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de
administratie van de opdrachtgever, heeft Omdesign na een
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opgave van de opdrachtgever het recht de administratie
van de opdrachtgever door een registeraccountant te laten
controleren. Indien uit zo’n controle blijkt dat de opgave van
de opdrachtgever niet overeenkomt met de werkelijke gang
van zaken, zullen de kosten van deze controle voor rekening
van de opdrachtgever komen.
Artikel 7. Betaling
7.1 Betalingsverplichting
Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na
factuurdatum. Mocht na de eerste termijn nog geen
betaling hebben plaatsgevonden, dan wordt een herinnering
verstuurd met een nieuwe betalingstermijn van 14 dagen.
Als betaling daarna nog achterwege blijft wordt voor
rekening van de wanbetalende klant een incassobureau
ingehuurd ter inning van de openstaande rekening.
Tevens is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente
verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.
Alle door Omdesign gemaakte kosten, zoals proceskosten
en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder
begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders
en incassobureaus, gemaakt in verband met te late
betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De
buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste
10% van het faktuurbedrag met een minimum van Euro
155,-.
7.2 Periodieke betalingen
Omdesign heeft het recht zijn honorarium maandelijks in
rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en
gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de
opdracht.
7.3 Geen korting of compensatie
De opdrachtgever verricht de aan Omdesign verschuldigde
betalingen zonder korting of compensatie, behoudens
verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende
verrekenbare voorschotten, die hij aan Omdesign heeft
verstrekt.
7.4 Vervallen licentie
Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn
betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst
niet (volledig) nakomt of anderzins in gebreke is, is het de
opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking
gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader
van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie
te vervallen, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever
in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte
betekenis is.

Artikel 8. Opzegging en ontbinding overeenkomst
8.1 Opzegging overeenkomst door opdrachtgever
Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient
hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de
gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte
werkzaamheden te betalen.
8.2 Ontbinding overeenkomst door Omdesign
Indien de opdrachtgever enige op hem rustende
verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze
voorwaarden niet nakomt heeft leverancier het recht alle
met de betrokken opdrachtgever gesloten overeenkomsten
te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of
rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht
van Omdesign op een schadevergoeding, het honorarium,
rente en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot
dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen
van de opdrachtgever op grond waarvan van Omdesign
redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de
opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede
beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
8.3 Schadevergoeding
De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van
dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend
uit de door Omdesign op eigen naam voor de vervulling van
de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede
30% van het resterende deel van het honorarium welke
de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht
verschuldigd zou zijn.
8.4 Overmacht
In geval van overmacht, waaronder in ieder geval
wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie,
oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting,
bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand,
overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het
geval dat Omdesign door zijn eigen leveranciers, ongeacht
de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld
waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs
van Omdesign niet kan worden gevergd, zal de uitvoering
van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel
de overeenkomst bij aangetekend schrijven kunnen
worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot
schadevergoeding.
8.5 Bijzondere omstandigheden aan de zijde van de
opdrachtgever
8.5.1. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval
opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard,
surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag
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op vermogensbestanddelen van de opdrachtgever wordt
gelegd, opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in
liquidatie treedt of wordt ontbonden.
8.5.2. In bovenstaande gevallen heeft Omdesign voorts het
recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte
daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie
te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht
Omdesign vergoeding te verlangen voor eventuele schade
die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij
de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1 Aansprakelijkheid
Omdesign kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
a. fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter
hand is gesteld.

8.5.3. Indien een van de vermelde omstandigheden zich
voordoet is Omdesign gerechtigd de volledige koopprijs
van de goederen onmiddellijk bij vooruitbetaling te vorderen
en of zekerheidsstelling voor de overeengekomen prijs te
verlangen, dit ter keuze van Omdesign.

b.misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering
van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak
vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het
niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en
duidelijke gegevens/materialen.

8.6 Gebruik resultaat na voortijdige beëindiging
Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig
wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer)
toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te
gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de
opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

c. fouten van door of namens de opdrachtgever
ingeschakelde derden.

8.7 Duurovereenkomsten
Wanneer de werkzaamheden van Omdesign bestaan uit het
bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden,
dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor
onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden
beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming
van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie
maanden.
Artikel 9. Garanties en vrijwaringen
9.1 Auteursrechthebbende
Omdesign garandeert dat het geleverde door of vanwege
Omdesign is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op
het ontwerp rust, Omdesign geldt als maker in de zin van de
Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan
beschikken.
9.2 Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik ontwerp
De opdrachtgever vrijwaart Omdesign of door Omdesign bij
de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken
van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik
van het resultaat van de opdracht.
9.3 Verstrekte materialen en gegevens
De opdrachtgever vrijwaart Omdesign voor aanspraken met
betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door

d. gebreken in oVertes van toeleveranciers of voor
overschrijdingen van prijsopgaves van toeleveranciers.
e. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de
opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 2.5
zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid
is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft
gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te
hebben.
f. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de
opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van
een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft
gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype
of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.
10.2 Beperking aansprakelijkheid
Behoudens in geval van opzet of grove schuld van
Omdesign of de bedrijfsleiding van Omdesign, is de
aansprakelijkheid van Omdesign voor schade uit hoofde
van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever
gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot een bedrag
dat in redelijkheid in verhouding staat tot de omvang van
de opdracht, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger
zal zijn dan Euro 45.000,- of, indien het aan de opdracht
verbonden honorarium hoger is, het bedrag van dit
honorarium.
10.3 Verval aansprakelijkheid
Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar
vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.
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10.4 Kopieën materialen
De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs
mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en
gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld.
Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Omdesign niet
aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het
bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.
10.5 Bewaarplicht
Na het voltooien van de opdracht hebben noch de
opdrachtgever noch Omdesign jegens elkaar een
bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en
gegevens.
Artikel 11. Overige bepalingen
11.1 Overdracht aan derden
Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit
een met Omdesign gesloten overeenkomst aan derden
over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele
onderneming.
11.2 Vertrouwelijkheid
Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in
het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis
komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de
uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten
aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van
de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling
worden gebonden.
11.3 Opschriften
De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen
slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen
onderdeel van deze voorwaarden.
11.4 Nederlands recht
Op de overeenkomst tussen Omdesign en opdrachtgever
is het Nederlands recht van toepassing. De rechter
tot het kennisnemen van geschillen tussen Omdesign
en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het
arrondissement waar Omdesign is gevestigd.
Artikel 12. Bepalingen ten aanzien van webhosting
diensten
12.1.1 Duur van de overeenkomst:
Alle overeenkomsten tussen Leverancier en Cliënt worden
aangegaan voor een jaar, welke automatisch verlengd
worden aan het einde van dat jaar, tenzij schriftelijk anders
is overeengekomen en benadrukt.

12.1.2 Tot stand koming / Bestelling
Client tekent in beginsel een contract waarin waarin zij
verklaart dat alle producten die achteraf worden besteld
in rekening gebracht zullen worden door Leverancier.
Bestelingen mogen tot stand komen indien Client een
telefonische opdracht of opdracht via internet geeft en
zich daarbij identificeerd doormiddel van een door de
Leverancier verstrekt wachtwoord of het wachtwoord dat op
het bestelmoment het juiste wachtwoord is voor de Hosting
Manager van Client. Spelfouten in domeinnamen die tot
stand zijn gekomen door een telefonische bestelling zijn
voor risico en rekening van de Client.
12.2 Rechtspersonen:
Indien de Cliënt uit hoofde van een bedrijf, stichting of
vereniging handelt, zal Cliënt te allen tijde persoonlijk
verantwoordelijk worden gehouden voor openstaande
facturen in geval mocht blijken dat Cliënt ten tijde van
opdrachtgeving aan de Leverancier niet bevoegd was
te handelen namens de rechtspersoon waarvoor de
overeenkomst is aangegaan, of als de rechtspersoon voor
wie getekend is afziet van haar verplichtingen te betalen.
Tevens heeft Leverancier het recht om kosten die door
derden aan de Leverancier zijn opgelegd, door te berekenen
aan de Cliënt indien deze het gevolg zijn van onbevoegd
handelen van Cliënt uit naam van de voorgehouden
rechtspersoon bij Leverancier.
12.3 Opzegging:
12.3.1 Opzegging van overeenkomsten dienen
SCHRIFTELIJK 1 maand voor beëindiging van het
contractsjaar te geschieden. Indien Cliënt te laat is met
opzeggen zal deze gehouden worden aan automatische
verlenging van het nieuwe contractjaar. Opzegging zal
bovendien nimmer leiden tot restitutie van hetgeen reeds
gefactureerd is. Client gaat er mee akkoord dat ook
binnen de eerste 7 dagen van het contracttermijn geen
aanspraak gemaakt kan worden op de wettelijke 7 dagen
ontbindingstijd, mede omdat Leverancier binnen deze 7
dagen begint met nakoming van de overeenkomst.
42.3.2 Wanneer na opzegging en het verstrijken van de
looptijd van het contract mocht blijken dat Client verzuimd
heeft voor een tijdige verhuizing van domeinnamen zorg
te dragen, zullen deze met een jaar worden verlengd en
gefactureerd.
42.3.3 Ten tijde van opzegging zal er een eindafrekening
plaatsvinden van de producten die slechts gedeeltelijk
zijn gefactureerd, welke gedurende het contractsjaar zijn
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afgenomen en derhalve in rekening zijn gebracht tot de
maand-type waarin Client in beginsel klant geworden is.
Hierbij geld dat voor alle producten van Leverancier een
minimale looptijd van 1 tot 2 jaar geldt.
42.3.4 Opzeggingen zullen door de leverancier slechts
in behandeling worden genomen indien Client geen
vorderingen meer heeft open staan bij Leverancier. Indien
Client verzuimd om openstaande vorderingen te betalen
zullen de afgenomen producten worden verlengd met een
jaar.
42.3.5 Opzeggingen zullen altijd worden bevestigd per
e-mail. Indien Client binnen 7 dagen geen bevestiging
heeft ontvangen, wordt Client geacht contact met
Leverancier op te nemen per telefoon, om te informeren
of het opzeggingsformulier ontvangen is.
12.4 Betalingsverzuim:
Indien cliënt na herhaaldelijke verzoeken nog steeds
niet aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan, zal
het hosting account door leverancier worden beëindigd.
De domeinnamen van cliënt zullen technisch worden
opgeheven en direct daarna geregistreerd worden op
onze naam (Leverancier heeft het recht de domeinnamen
op te heffen indien cliënt in verzuim blijft). Indien cliënt
weer gebruik wenst te maken van de domeinnamen
dient cliënt de facturen te betalen met daarbij 15%
heraansluitingskosten over de openstaande bedragen tot
het moment van afsluiting met een minimum van € 25,-.
Pas na betaling zal leveranciert overgaan tot overdracht
van de domeinnamen op naam van de cliënt.
12.5 Automatisch Incasso:
Indien na automatisch incasso de betaling tot 2x toe
niet incasseerbaar blijkt te zijn, zal Leverancier € 5,administratiekosten in rekening brengen. Wanneer Cliënt
ten onrechte de incasso storneerd zal Leverancier € 25,administratiekosten in rekening brengen.
12.6. Reclames
1. Eventuele reclames worden door ons slechts in
behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen
3 werkdagen na levering van de betreffende prestatie
schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave
van de aard en de grond der klachten.
2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk
te worden ingediend en wel binnen 5 werkdagen na de
factuurdatum
3. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij
geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben
goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door
ons in behandeling genomen.

4 Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden,
zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen
prestatie te leveren.
5 Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden
schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op,
tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld, echter
met dien verstande dat dit slechts dat deel van de factuur
betreft waarop reclame gegrond wordt geacht.
6 Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na
onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder door
ons te bepalen voorwaarden.
12.7 Ingeval de wederpartij:
A failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt,
dan wel beslag op het geheel of een
gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd,
B. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
C. enige uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden op
hem rustende verplichting niet nakomt,
D. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen
de daarvoor gestelde termijn te voldoen,
heeft Leverancier door het enkel plaatsgrijpen van een
der opgemelde omstandigheden het recht, hetzij de
overeenkomst te ontbinden, hetzij onze dienstverlening
op te schorten, hetzij enig bedrag verschuldigd door
de wederpartij op grond van de door ons verleende
diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of
ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles
onverminderd ons recht op schadevergoeding van kosten,
schaden en rente.
Artikel 13. SPAM
13.1 SPAM-Beleid:
Wat is spam ?
Spamming: het ongevraagd verzenden van grote
hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het
ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het
Internet posten van een bericht met dezelfde inhoud.
Hieronder is ook spam begrepen die via elke andere
provider wordt verstuurd met referentie aan een website,
e-mail adres of andere dienst bij Omdesign.
Waarom?
In tegenstelling tot de traditionele verspreiders van
‘junk mail’, die postpapier, enveloppen en port betalen,
kunnen verspreiders van Unsolicited Bulk E-mail (UBE)
en Unsolicited Commercial E-mail (UCE), oftewel grote
hoeveelheden ongevraagde commerciële e-mail (ook wel
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spam genoemd), zonder al te veel kosten aan hun eigen
zijde voor grote overlast en enorme kosten zorgen aan
de zijde van de ontvangers van dergelijke e-mail.
Deze kosten zijn oa.:
* Bandbreedte van de ISP om spam te verspreiden;
Additionele IP infrastructuur
* Het signaleren, filteren en verwijderen van spam
(UBE en UCE)
* Uitbreiding van de infrastructuur met hard- en
software voor de benodigde voorzorgsmaatregelen
Omdesign is van mening dat de bovenstaande kosten
niet zonder meer aan de gebruikers van het Internet
kunnen worden opgedrongen. Het uitbannen van spam
zal volgens Omdesign leiden tot een beter en goedkoper
gebruik van het Internet en stelt Omdesign beter in
staat haar klanten een efficiënte en betaalbare service te
verlenen.
Indien u voor uw site reclame wilt maken, gebruik dan
alstublieft een ander middel. Het probleem is dat bijna
niemand positief reageert op spam berichten. Veel
mensen gaan boze e-mail sturen, en vaak komt deze
e-mail bij de provider (dus ons) terecht. Wij zijn verplicht
deze te beantwoorden. Doen wij dit niet, dan wordt
Omdesign naar alle waarschijnlijkheid opgenomen in
allerlei anti spam filters, waar wij en onze andere klanten
dan de dupe van worden.
Het beleid
* A. Het is klanten verboden om spam berichten te
verzenden aan iedere willekeurige Internet gebruiker en/
of het ongevraagd posten van dergelijke berichten in
grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet via het
netwerk van Omdesign. Dit geldt tevens indien deze
handelingen worden verricht bij een andere provider
maar de bedoelde website wordt gehost bij Omdesign.
* B. Het is klanten verboden om tijdelijk of permanent
met een onvoldoende beveiligde mail server verbonden
te zijn in het netwerk van Omdesign.
YH 12D
De mailserver is toegestaan om inkomende e-mail
te accepteren dat is bedoeld voor de desbetreffende
domein(en), en e-mail te verzenden dat afkomstig is
van het door Omdesign toegekende IP adres(sen). Het
is expliciet verboden e-mail te accepteren buiten het
toegekende netwerk welke bedoeld is voor verzending
buiten dit netwerk. Anders gezegd: de mailserver is het
begin of het eindpunt voor e-mail, geen tussenstation.

Omdesign heeft het recht om een onvoldoende beveiligde
mail server zonder kennisgeving vooraf te blokkeren op het
Internet.
* C. Bulk e-mail is toegestaan indien gebruik wordt
gemaakt van de zogenaamde verified OPT-IN regeling.
Mailings waar een database voor is gebruikt waarin de
ontvanger de verzender (de klant) niet heeft geautoriseerd,
worden behandeld als spam en Omdesign zal dit bij de
ontvangst van klachten als zodanig behandelen.
* D. Klachten betreffende spam dienen te worden
ingediend per e-mail op abuse @ firstfind.nl. De klacht
moet een volledige kopie inclusief originele headers van de
mogelijke spam e-mail bevatten. Nadat is vastgesteld of de
klacht daadwerkelijk UBE of bulk UCE betreft, krijgt de klant
een officiële waarschuwing: FTO (‘First Time Offender’).
Indien binnen 24 uur geen reactie volgt waaruit blijkt
dat er voldoende maatregelen zijn genomen om spam te
voorkomen, behoudt Omdesign zich het recht voor, de door
Omdesign toegekende IP adres(sen) of site van het Internet
te weren.
* E. Gefundeerde klachten over een klant die reeds
bekend staat als FTO zullen er toe leiden dat Omdesign
zonder kennisgeving vooraf de respectievelijke DNS
records steeds voor een periode van minimaal 48 uur
zal verwijderen. De klant wordt op de hoogte gesteld dat
deze de status van STO (‘Second Time Offender’) heeft
verworven. Omdesign houdt zich het recht voor de dienst
aan de klant zonder enig recht op kostenvermindering voor
de nog lopende abonnementstermijn, definitief op te heffen.
Als een onvoldoende beveiligde server is gebruikt voor het
verzenden of doorsturen van spam, wordt poort 25 (SMTP)
geblokkeerd voor het (de) respectievelijke IP adres(sen).
* F. Klanten die voor de derde maal de fout ingaan
(TTO, ‘Third Time Offenders’) worden altijd onherroepelijk
afgesloten zonder enig recht op kostenvermindering voor
de nog lopende abonnementstermijn.
* G. Omdesign heeft het recht om dataverkeer te
blokkeren van andere netwerken om zodanig spam te weren
of te voorkomen. Het is mogelijk dat dit kan leiden tot
tijdelijke uitval van verbinding(en) met andere netwerken.
13.2 Abuse Policy
De Klant zal zich in alle opzichten opstellen en gedragen
conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig
internetgebruiker mag worden verwacht. Het is de Klant
niet toegestaan de Yourhosting Producten te gebruiken
voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met
de wet, de goede zeden, de openbare orde en de algemeen
aanvaarde waarden en normen die gelden voor internet als
zodanig.
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Teneinde duidelijkheid te scheppen omtrent gebruik en
misbruik van domeinnamen, serverruimte en aanverwane
diensten gaat u tevens akkoord met onze ACCEPTABLE
USE/ ABUSE POLICY.
Bepalingen voor domeinnamen
14. Algemene bepalingen voor domeinnamen
14.1 Leverancier is teken- en handelsbevoegd uit naam
van Client of Reseller domeinnamen aan te vragen, over te
dragen, op te heffen en domeinnaam gegevens te wijzigen,
indien Client daartoe opdracht heeft gegeven. Opdrachten
kunnen in dit artikel ook tot standkomen d.m.v. wachtwoord
indentificatie via internet.
14.2 Indien het domilicilie adres van Leverancier wordt
gebruikt ten behoeve van contact gegevens in de whoisdatabases, zal Client als eindgebruiker van de domeinnaam
bij weg-verhuizing het domilicilie laten wijzigen, zodat
Leverancier niet meer in verband kan worden gebracht met
de betreffende domeinnaam.

16. Bepalingen bij .UK domeinnamen
16.1 Domeinnamen onder het top-level domein .UK worden
bij Omdesign geregistreerd via het bedrijf YourSRS. Bij
de registratie van een .UK domeinnaam treedt leverancier
als bemiddelaar op uit naam van YourSRS, waarin een
overeenkomst tot stand komt tussen de Cliënt en Nominet.
uk.
De communicatie betreffende de rechten en plichten
tussen Cliënt en Nominet.uk vindt plaats tussen Cliënt en
Leverancier.
16.2 Cliënt heeft indien van toepassing kennis genomen van
de algemene voorwaarden van Nominet.uk.

14.3 Client vrijwaart Leverancier van alle aansprakelijkheid
voor het niet op tijd of niet juist registreren van
domeinnamen. Client dient zelf te controleren of na
bestelling de gewenste diensten of producten naar wens
zijn geleverd door leverancier.
15. Bepalingen bij .DE domeinnamen
15.1 Domeinnamen onder het top-level domein .DE worden
bij Omdesign geregistreerd via het bedrijf YourSRS. Bij
de registratie van een .DE domeinnaam treedt leverancier
als bemiddelaar op uit naam van YourSRS, waarin een
overeenkomst tot stand komt tussen de Cliënt en DENIC eG.
De communicatie betreffende de rechten en plichten
tussen Cliënt en DENIC eG vindt plaats tussen Cliënt en
Leverancier.
15.2 Indien Leverancier niet meer aan haar
verplichtingen jegens DENIC eG zou kunnen voldoen,
zijn de eigendomsrechten van Cliënt op de domeinnaam
beschermd in de overeenkomst die hierbij tot stand is
gekomen tussen Cliënt en DENIC eG, waarbij een financiele
verplichting van Cliënt voor .DE domeinnaamregistratie
ontstaat ten gunste van DENIC eG volgens de door haar
gevoerde tarieven.
15.3 Cliënt heeft via deze algemene voorwaarden kennis
genomen van de domeinnaamregistratie richtlijnen (DENICDomainrichtlinien), de prijslijst van DENIC eG (DENICPreisliste) en de algemene voorwaarden van DENIC eG
(DENIC-Domainbedingungen).
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