
Algemene voorwaarden Hosting/Onderhoudscontract 
 

 

De overeenkomst wordt aangegaan voor de volgende onderdelen: 

 

Hosting 

 

 Hosting van 3 Gb webruimte 

 Dataverkeer: 20 Gb per maand 

 Domeinregistratie van 1 of meerdere domeinnamen (meerdere domeinnamen 

tegen vergoeding) 

 

Onderhoud 

 Wekelijkse back-up van de database 

 Maandelijkse back-up van alle bestanden 

 Upgrade van de WordPress installatie zodra die toegankelijk is 

 Maandelijkse upgrade van de plug-ins 

 Back-up van alle inloggegevens, ftp-gegevens, database-gegevens en 

wachtwoorden/keys van plug-ins. 

 

De opdrachtgever ontvangt een e-mail wanneer de maandelijkse update is uitgevoerd. 

 

Crash/ website gehackt 

 

Mocht er iets misgaan met de website dan kan de website d.m.v. de back-up 

teruggeplaatst worden. De kosten worden hiervoor in rekening gebracht op basis 

van het uurtarief. 

 

Inhoud website 

 

De opdrachtgever zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het 

internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige 

aanpassingen hiervan.  

 

Webruimte/Dataverkeer 

 

Websites voor Fotografen stelt een maximum aan de hoeveelheid opslagruimte en 

dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de dienst. 

 

Als de limiet van 3 Gb opslagruimte (bijna) is bereikt kan 3 Gb worden bijgekocht. 

Websites voor Fotografen neemt hierover contact met u op 

Bij overschrijding van de 20 Gb maximum aan dataverkeer per maand is Websites 

voor Fotografen bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen 

voor extra dataverkeer. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen 

verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet 

voor opslagruimte of dataverkeer is bereikt. 

 

Betaling 

 

De afgesproken prijs (kosten per jaar) wordt vooraf in rekening gebracht.  

 

Websites voor Fotografen zal voor het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag een 

factuur sturen aan de opdrachtgever. De betalingstermijn van deze factuur is 14 dagen 

na de datum van de factuur, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders 

overeengekomen. 



 

Mocht er na 3 maanden (en schriftelijke aanmaningen)  nog niet betaald zijn, dan heeft 

Websites voor Fotografen het recht de website (tijdelijk) offline te zetten. 

 

Websites voor fotografen heeft het recht alle prijzen, die met de opdrachtgever zijn 

overeengekomen, ieder jaar per 1 januari met 5% te verhogen. 

 

Opzeggen 

 

De opzegtermijn is 1 maand. De maanden die al wel betaald zijn, maar niet gebruikt 

zullen worden, worden teruggestort. 

 

Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Websites voor 

Fotografen gerechtigd om per direct alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te 

maken. Websites voor Fotografen is niet verplicht in dat geval de opdrachtgever een 

kopie van deze data te verschaffen. 

 

Verhuizing domeinnaam 

 

Indien Websites voor Fotografen een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve 

van de opdrachtgever, zal Websites voor Fotografen medewerking verlenen aan 

verzoeken van de opdrachtgever tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze 

domeinnaam. 

 

Overmacht 

 

In geval van overmacht worden de verplichtingen van Websites voor Fotografen 

opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen 

door Websites voor Fotografen niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden zijn 

beiden partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval 

verplichting tot schadevergoeding bestaat.  

Mocht dit in het eerste jaar plaatsvinden dan vindt gedeeltelijke restitutie plaats van 

de Eenmalige opzetkosten (50% van de opzetkosten in het eerste half jaar, 25% van de 

opzetkosten in het tweede half jaar) 

Websites voor Fotografen zal proberen de hosting/het onderhoud onder te brengen bij 

een collega-bedrijf. 

 

Back-ups 

 

Websites voor Fotografen zal zeer zorgvuldig omgaan met de inhoud van de back-ups. 

Websites voor Fotografen zal geen fotomateriaal aan de back-ups onttrekken voor 

andere doeleinden. 

Websites voor Fotografen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verloren gaan 

van back-ups door overmacht. (zoals diefstal, brand) 

 

Onderhoud systemen 

 

Websites voor Fotografen is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, 

diensten en leveranties van derden. 

Zij hebben het recht om de systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan tijdelijk 

buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering 

daarvan. Zij proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten 

kantooruren om te laten plaatsvinden.  

 

Schade 

 



Aansprakelijkheid van Websites voor Fotografen voor indirecte schade, daaronder 

begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen is uitgesloten. 

 

 

 

Storingen en overmacht 

 

Websites voor Fotografen is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, 

diensten en leveranties van derden, waar Websites voor Fotografen weinig of geen 

invloed op kan uitoefenen. Websites voor Fotografen kan derhalve op geen enkele 

manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook die veroorzaakt werd 

door deze derde partij. 

 

In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen 

van internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS of 

DDoS-attacks, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming 

in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, 

overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Websites voor Fotografen 

door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt 

gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Websites voor 

Fotografen kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden 

opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmacht situatie 

langer dan 2 maanden heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot 

schadevergoeding. In dit geval vindt geen restitutie van de Eenmalige opzetkosten 

plaats. 

 

Wijziging Algemene voorwaarden 

 

Websites voor Fotografen behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of 

aan te vullen. 

 

Laatst bijgewerkt op 10-03-2014 


