Algemene Voorwaarden
EDITION1 B.V.

zover dergelijke afwijkingen niet hebben plaats
gevonden blijven de bepalingen in deze Algemene
Voorwaarden onverkort van toepassing.

Artikel 1 Definities
1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan
onder:

2.3 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere
voorwaarden van de OPDRACHTGEVER worden
uitdrukkelijk van de hand gewezen.

EDITION1: De vennootschap EDITION1 B.V., web + apps
(EDITION1)

2.4 Indien enige bepaling van deze Algemene
Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de
overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden
volledig van kracht blijven en zullen EDITION1 en
OPDRACHTGEVER in overleg treden ten einde nieuwe
bepalingen ter vervanging van de nietige c.q.
vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij
zoveel mogelijk doel en de strekking van de nietige c.q.
vernietigde bepaling in acht worden genomen.

De vennootschap houdt kantoor op het adres Prins
Mauritslaan 42a, 2582 LS te ’s-Gravenhage.
OPDRACHTGEVER: degene die aan EDITION1 opdracht
heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden
alsmede degene aan wie EDITION1 een aanbod tot het
verrichten van werkzaamheden heeft gedaan.
Overeenkomst/opdracht: de overeenkomst tussen
OPDRACHTGEVER en EDITION1.

EDITION1 behoudt zich te allen tijde het recht voor
deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen zoals
beschreven in Artikel 25 Wijziging van de algemene
voorwaarden.

Onderhoudscontract: ook wel genoemd SLA.
Licentie: gebruiksrecht voor specifieke software.
SwordFish® Licentie of andere software: licentie op het
gebruik van SwordFish® software e.d., inclusief support
en onderhoud van de software.
1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt elke
deelopdracht als een afzonderlijke opdracht tot het
verrichten van werkzaamheden beschouwd. Onder
‘opdracht’ dient in het Algemene Voorwaarden dan
ook in voorkomend geval ‘deelopdracht’ te worden
verstaan.
Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing
op alle rechtsverhoudingen waaronder alle
aanbiedingen, offertes en alle door EDITION1 gesloten
overeenkomsten en verrichtte diensten tussen
EDITION1 en OPDRACHTGEVER betreffende door
EDITION1 ten behoeve van OPDRACHTGEVER
verrichtte of te verrichten werkzaamheden, daaronder
begrepen een door EDITION1 aan OPDRACHTGEVER
gedaan aanbod tot het verrichten van
werkzaamheden.
2.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn
slechts geldig, indien en voor zover zij uitdrukkelijk en
schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Voor

2.5 Door ondertekening van een overeenkomst met
EDITION1 verklaart OPDRACHTGEVER dat hij kennis
heeft genomen van deze Algemene Voorwaarden van
EDITION1 en dat hij met deze voorwaarden akkoord
gaat.
2.6 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het
aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2.7 In geval van nietigheid van een bepaling uit deze
algemene voorwaarden, zijn niet de gehele
overeenkomst en/of de gehele algemene voorwaarden
nietig, doch is er slechts sprake van partiële nietigheid.
De nietige bepaling zal worden vervangen door een
bepaling, welke zoveel als rechtens mogelijk,
overeenkomt met de zin die partijen ten tijde van het
sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs aan deze
overeenkomst mochten toekennen.

Afsluiten van een opdracht
Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst
3.1 Ieder door EDITION1 gedaan aanbod tot het
verrichten van werkzaamheden blijft geldig gedurende
een termijn van veertien dagen na de datum van de
desbetreffende offerte, tenzij in de offerte
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uitdrukkelijk een andere geldigheidstermijn is
genoemd.
3.2 Het aanbod is uitsluitend gebaseerd op de daartoe
door OPDRACHTGEVER verstrekte informatie, waarbij
EDITION1 mag vertrouwen op de juistheid en
volledigheid daarvan.
3.3 De overeenkomst tussen EDITION1 en
OPDRACHTGEVER (‘de opdracht’) komt tot stand op
een van de navolgende wijzen en tijdstippen:
a) hetzij, indien geen opdrachtbevestiging wordt
toegestuurd, op het moment waarop een door
EDITION1 gedaan aanbod door OPDRACHTGEVER
uitdrukkelijk mondeling of schriftelijk en ongewijzigd is
aanvaard;
b) hetzij, indien een opdrachtbevestiging wordt
toegestuurd, op het moment waarop EDITION1 de aan
OPDRACHTGEVER toegestuurde en door deze voor
akkoord ondertekende opdrachtbevestiging heeft
terug ontvangen;
c) hetzij, indien de door OPDRACHTGEVER verstrekte
opdracht niet is voorafgegaan door een aanbod van
EDITION1, op het moment waarop EDITION1 met de
uitvoering van die opdracht een aanvang heeft
gemaakt.
Het staat ieder van partijen niettemin vrij te bewijzen
dat de overeenkomst op een andere wijze en/of op
een ander tijdstip tot stand gekomen is.
3.4 De overeenkomst tussen EDITION1 en de
OPDRACHTGEVER wordt aangegaan voor onbepaalde
tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn
overeengekomen dan wel uit de inhoud, aard of
strekking van de opdracht voortvloeit dat de
overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegeven.
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht EDITION1
niet tot het verrichten van een gedeelte van de
opdracht tegen een overeenkomstig deel van de
opgegeven prijs.
3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch
voor toekomstige opdrachten.
3.7 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en
andere heffingen welke van overheidswege worden
opgelegd.
3.8 De ondertekenaar van een offerte is solidair
aansprakelijk met de OPDRACHTGEVER, natuurlijke of

rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie
hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in
geval een volledige identificatie van deze klant
ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt
als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant
de offerte ondertekend heeft.
Artikel 4 Facturatie en betalingen
4.1 Alle facturen zullen door OPDRACHTGEVER worden
betaald overeenkomstig de op de factuur en offerte
vermelde betalingscondities in de valuta waarin is
gedeclareerd.
4.2 Bij gebreke van specifieke condities vermeld op de
factuur en/of de offerte zal OPDRACHTGEVER binnen
veertien dagen na factuurdatum betalen.
4.3 Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties
schorten de betalingsverplichting niet op.
4.4 Facturering van onderhoudskosten en hosting
gebeurt per jaar vooraf (betaling voor 31 januari van
het jaar waarover het contract loopt).
4.5 Facturering van domeinnamen gebeurt per jaar
vooraf, enkele weken voor de domeinregistratie
datum.
4.6 Alle overige facturen die niet vallen onder lid 4 of
lid 5 van dit artikel worden gefactureerd bij
oplevering, of indien er deelopleveringen zijn kan er bij
deeloplevering gefactureerd worden.
4.7 Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder
wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van
OPDRACHTGEVER.
4.8 Indien OPDRACHTGEVER de verschuldigde
bedragen niet binnen de overeengekomen termijn
betaalt, worden aanmaningskosten in rekening
gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 15.
Indien OPDRACHTGEVER na ingebrekestelling nalatig
blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit
handen worden gegeven aan een incassobureau, in
welk geval OPDRACHTGEVER naast het alsdan
verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn
tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en
gerechtelijke kosten.
4.9 Indien de OPDRACHTGEVER in gebreke blijft in de
tijdige betaling van een factuur, dan is de
OPDRACHTGEVER van rechtswege in verzuim. De
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OPDRACHTGEVER is alsdan een rente verschuldigd van
1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in
welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente
over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf
het moment dat de OPDRACHTGEVER in verzuim is tot
het moment van voldoening van het volledig
verschuldigde bedrag.
4.10 EDITION1 heeft het recht de door
OPDRACHTGEVER gedane betalingen te laten strekken
in de eerste plaats in mindering van de kosten,
vervolgens in mindering van de opengevallen rente en
tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende
rente. EDITION1 kan, zonder daardoor in verzuim te
komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de
OPDRACHTGEVER een andere volgorde voor de
toerekening van de betaling aanwijst. EDITION1 kan
volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien
daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende
rente en incassokosten worden voldaan.
Artikel 5. Prijzen en prijsverhogingen
5.1 Tariefswijziging kan plaatsvinden bij wijziging van
de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de
opdracht of bij wijzigingen in voor EDITION1 van
toepassing zijnde wet- en regelgeving.
5.2 Indien OPDRACHTGEVER niet akkoord wenst te
gaan met een door EDITION1 kenbaar gemaakte
aanpassing van prijzen en tarieven als bedoeld in
artikel 5.1 is OPDRACHTGEVER gerechtigd binnen
zeven werkdagen na de in die artikelen bedoelde
kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen
tegen de in de kennisgeving van EDITION1 genoemde
datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking
zou treden dan wel de overeenkomst te annuleren.
5.3 Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een
wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 20%
en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van
de overeenkomst, dan is uitsluitend de
OPDRACHTGEVER die een beroep toekomt op titel 5
afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst
door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij:
- EDITION1 alsnog bereid is om de overeenkomst op
basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te
voeren;
- de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of
een op EDITION1 rustende verplichting ingevolge de
wet;

- bedongen is dat de aflevering langer dan drie
maanden na de totstandkoming van de overeenkomst
zal plaatsvinden;
- of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat
de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal
plaatsvinden.
5.4 EDITION1 is gerechtigd de overeenkomst in
verschillende fasen uit te voeren en het aldus
uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
5.5 Indien EDITION1 met de OPDRACHTGEVER een vast
honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is
EDITION1 niettemin te allen tijde gerechtigd tot
verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat
de OPDRACHTGEVER in dat geval gerechtigd is om de
overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de
verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid
of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar
oorzaak vindt in een stijging van de prijs van
grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die
bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs
niet voorzienbaar waren.
5.6 In geval van een overeenkomst waarin sprake is
van door OPDRACHTGEVER te betalen periodiek
vervallende bedragen, geldt dat EDITION1 gerechtigd is
door middel van een schriftelijke kennisgeving op een
termijn van tenminste drie maanden de geldende
prijzen en tarief aan te passen.
5.7 De OPDRACHTGEVER is nimmer gerechtigd tot
verrekening van het door hem aan EDITION1
verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een
factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De
OPDRACHTGEVER die geen beroep toekomt op
afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6
BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een
factuur om een andere reden op te schorten.
Artikel 6. Honorarium
6.1 Het honorarium voor de krachtens de opdracht te
verrichten werkzaamheden zal worden berekend op
basis van de aan die werkzaamheden bestede tijd
vermenigvuldigd met het door EDITION1 gehanteerde
uurtarief dan wel op basis van hetgeen daaromtrent
tussen partijen is overeengekomen, en is exclusief
omzetbelasting. Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn
overeengekomen, zijn de in het kader van de opdracht
gemaakte kosten – daaronder begrepen reis- en
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verblijfkosten en andere ‘out-of-pocket’ uitgaven
alsmede de kosten van bij de uitvoering van de
opdracht ingeschakelde derden – niet in het
honorarium begrepen en worden zij afzonderlijk aan
OPDRACHTGEVER in rekening gebracht. Het
honorarium wordt verschuldigd naarmate de
werkzaamheden zijn verricht. De verschuldigdheid van
het honorarium is niet afhankelijk van de resultaten
van het krachtens de opdracht verrichte
werkzaamheden.
6.2 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst,
maar voorafgaand aan de voltooiing van de opdracht
lonen en/of kosten een wijziging ondergaan, is
EDITION1 bevoegd het honorarium
dienovereenkomstig aan te passen, mits dit niet
geschiedt binnen drie maanden na de totstandkoming
van de overeenkomst en behoudens hetgeen tussen
partijen omtrent de berekening van het honorarium is
overeengekomen.
6.3 Het honorarium, in voorkomend geval
vermeerderd met onkosten en declaraties van bij de
uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden,
wordt, afhankelijk van de aard van de opdracht en ter
beoordeling van EDITION1, periodiek of na algehele
uitvoering van de opdracht aan OPDRACHTGEVER in
rekening gebracht, voor zover partijen niet anders zijn
overeengekomen.
6.4 Indien het belang van de OPDRACHTGEVER dit
vordert, kan de werknemer verplicht worden overwerk
te verrichten, tenzij dit op grond van bijzondere
persoonlijke omstandigheden in redelijkheid niet van
hem gevergd kan worden. Voor het verrichte overwerk
wordt door EDITION1 gefactureerd conform de
volgende tabel:
Normale werktijden 9:00 – 17:30
Buiten kantoortijden +
zaterdagen
Zondagen
Feestdagen

Overwerktarief
150%
200%
300%

Artikel 7. Uitvoeringstermijnen
7.1 Na het ondertekenen van een akkoord document
(tussentijds ontwerp of opleverdocument) worden
verdere veranderingen aan het ontwerp of de website
niet meer kosteloos uitgevoerd.

7.2 Termijnen, waarbinnen de werkzaamheden dienen
te zijn afgerond, zijn steeds richttermijnen, tenzij
partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen dan
wel uit de inhoud, aard of strekking van de opdracht
voort vloeit dat die termijnen een definitief karakter
hebben.
7.3 Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen
zal worden uitgevoerd kan EDITION1 de uitvoering van
die onderdelen die tot een volgende fase behoren
opschorten tot dat de OPDRACHTGEVER de resultaten
van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft
goedgekeurd.
7.4 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden
of voor de levering van bepaalde zaken een termijn
overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een
fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient
de OPDRACHTGEVER EDITION1 derhalve schriftelijk in
gebreke te stellen. EDITION1 dient daarbij een redelijke
termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te
geven aan de overeenkomst.
Artikel 8. Contractduur en beëindiging van contracten
8.1 Contracten met betrekking tot hosting hebben een
looptijd van een jaar, tenzij anders overeengekomen.
Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd,
tenzij minimaal 3 maanden voor de contractdatum is
opgezegd.
8.2 Contracten met betrekking tot
domeinnaamregistratie hebben een looptijd van een
jaar, tenzij anders overeengekomen. Deze contracten
worden elk jaar stilzwijgend verlengd, tenzij minimaal 1
maand voor de contractdatum is opgezegd.
8.3 SwordFish® en andere door Edition1 ontwikkelde
software licenties hebben een minimale looptijd van
drie jaar, tenzij anders overeengekomen. Na het
verstrijken van de minimale looptijd kan de
overeenkomst op elk moment schriftelijk worden
opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van
3 maanden.
8.4 Service Level Agreements (SLAs), ook wel
onderhoudscontracten genoemd hebben een looptijd
van een jaar, tenzij anders overeengekomen. Deze
contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd, tenzij
minimaal 3 maanden voor de contractdatum is
opgezegd.
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8.5 EDITION1 kan een overeenkomst met de
OPDRACHTGEVER direct beëindigen wanneer de
OPDRACHTGEVER zich niet, onbehoorlijk of onvolledig
houdt aan de met EDITION1 gesloten
overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende
voorwaarden.
8.6 Ieder der partijen is, onverminderd het recht op
vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met
onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden bij
aangetekende brief indien de navolgende gevallen zich
voordoen dan wel indien EDITION1 gegronde redenen
heeft om aan te nemen dat één of meer van de
gevallen zich zullen voordoen:
-

-

-

-

-

voor de wederpartij faillissement of surséance van
betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel
maatregelen worden getroffen die duiden op
beëindiging of staking van de onderneming;
de wederpartij één of meer van haar
verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan
haar verplichtingen te voldoen binnen een aan
haar bij aangetekende brief voor nakoming
gestelde termijn
door of vanwege de wederpartij, zijn
vertegenwoordiger of onder hem werkend
personeel enig voordeel, in welke vorm dan ook, is
toegezegd, aangeboden of verschaft aan het
personeel van de andere partij.
7.6e de wederpartij anders dan door een
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
verbintenis en buiten toedoen van de andere
partij, de dienstverlening geheel of gedeeltelijk
achterwege laat, zodanig dat handhaving van de
verplichtingen redelijkerwijs niet van de andere
partij kan worden gevergd.
Indien de overeenkomst tussentijds wordt
opgezegd door EDITION1, zal EDITION1 in overleg
met de OPDRACHTGEVER zorgdragen voor
overdracht van nog te verrichten werkzaamheden
aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de
OPDRACHTGEVER toerekenbaar is. Indien de
overdracht van de werkzaamheden voor EDITION1
extra kosten met zich meebrengt, dan worden
deze aan de OPDRACHTGEVER in rekening
gebracht. De OPDRACHTGEVER is gehouden deze
kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te
voldoen, tenzij EDITION1 anders aangeeft.

8.7 Indien de ontbinding aan de OPDRACHTGEVER
toerekenbaar is, is EDITION1 gerechtigd tot vergoeding

van de schade, daaronder begrepen, maar niet beperkt
tot, de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan,
tot aan de beëindiging van de werkzaamheden
verschuldigde honorarium, onkosten en declaraties.
8.8 Indien EDITION1 tot opschorting of ontbinding
overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot
vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei
wijze ontstaan.
8.9 EDITION1 heeft het recht geleverde producten en
diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen
en/of het gebruik ervan te beperken indien
OPDRACHTGEVER de overeenkomst en verplichting
jegens EDITION1 niet nakomt of in strijd handelt met
deze Algemene Voorwaarden. EDITION1 zal
OPDRACHTGEVER hiervan te voren in kennis stellen,
tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van
EDITION1 kan worden verlangd. De verplichting tot
betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook
tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Uitvoering van een opdracht
Artikel 9 Uitvoering van de opdracht
9.1 EDITION1 zal zich naar beste kunnen inspannen de
dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend
geval overeenkomstig de met OPDRACHTGEVER
schriftelijk vastgelegde afspraken. Zij staat evenwel
niet in voor het bereiken van een bepaald resultaat.
9.2 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd
kan EDITION1 de uitvoering van die onderdelen die tot
een volgende fase behoren opschorten totdat de
OPDRACHTGEVER de resultaten van de daaraan
voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
9.3 Indien door EDITION1 of door EDITION1
ingeschakelde derden in het kader van de opdracht
werkzaamheden worden verricht op de locatie van
OPDRACHTGEVER of een door OPDRACHTGEVER
aangewezen locatie, draagt OPDRACHTGEVER
kosteloos zorg voor de door die medewerkers in
redelijkheid gewenste faciliteiten.
9.4 Voor het schrijven van artikelen in opdracht van
OPDRACHTGEVER heeft EDITION1 het recht een
OPDRACHTGEVER een opdrachtformulier te laten
ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van
evenementen te kunnen aantonen dat EDITION1 hier
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opdracht voor heeft, zonder de ondertekende offerte
te hoeven overleggen.
9.5 Indien de overeenkomst tot uitvoering is
aangegaan met het oog op uitvoering door een
bepaalde persoon zal EDITION1 steeds gerechtigd zijn
deze persoon te vervangen door een of meer andere
personen met dezelfde kwalificaties.
9.6 EDITION1 bepaalt op welke wijze en met welke
middelen de opdracht wordt uitgevoerd. Daarbij zal
zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de
redelijke wensen en aanwijzingen van
OPDRACHTGEVER, mits dit naar oordeel van EDITION1
bevorderlijk is voor een tijdige en correcte uitvoering
van de opdracht.
Artikel 10. Benodigde informatie
10.1 De OPDRACHTGEVER draagt er zorg voor dat alle
gegevens, waarvan EDITION1 aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan de OPDRACHTGEVER
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
overeenkomst, tijdig aan EDITION1 worden verstrekt.
10.2 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst
benodigde gegevens niet tijdig aan EDITION1 zijn
verstrekt, heeft EDITION1 het recht de uitvoering van
de overeenkomst op te schorten en/of de uit de
vertraging voortvloeiende extra kosten aan de
OPDRACHTGEVER in rekening te brengen.
10.3 OPDRACHTGEVER staat in voor de juistheid,
volledigheid en betrouwbaarheid van de aan EDITION1
verstrekte informatie, ook indien deze van derden
afkomstig is.
10.4 De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan
nadat de OPDRACHTGEVER de gegevens aan EDITION1
ter beschikking heeft gesteld. EDITION1 is niet
aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,
doordat EDITION1 is uitgegaan van door de
OPDRACHTGEVER verstrekte onjuiste en / of
onvolledige gegevens.
10.5 EDITION1 is niet aansprakelijk voor schade, van
welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van
door de OPDRACHTGEVER verstrekte onjuiste en/of
onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of
onvolledigheid voor EDITION1 kenbaar behoorde te
zijn.

10.6 EDITION1 is gehouden de door OPDRACHTGEVER
ter beschikking gestelde zaken waarin of waarop de
door OPDRACHTGEVER aan EDITION1 verstrekte
informatie is vastgelegd – waaronder begrepen
stukken of bescheiden en magnetische of elektronische
gegevensdragers -, op verzoek van OPDRACHTGEVER
terug te geven, zodra de opdracht waarvoor de
informatie was verstrekt is uitgevoerd of de
overeenkomst is beëindigd, doch niet eerder dan nadat
OPDRACHTGEVER alle in verband met de uitvoering
van de opdracht of de beëindiging van de
overeenkomst aan EDITION1 verschuldigde bedragen
heeft voldaan. Indien en voor zover tussen partijen niet
anders is overeengekomen, worden die zaken voor
rekening en risico van OPDRACHTGEVER
teruggestuurd.
Artikel 11 Derden
11.1 EDITION1 is gerechtigd zonder voorafgaande
(schriftelijke) toestemming van de OPDRACHTGEVER
de uitvoering van de overeenkomst (geheel of
gedeeltelijk) over te dragen aan een derde of in onder
aanneming uit te besteden.
11.2 EDITION1 is gerechtigd om na schriftelijk akkoord
van de OPDRACHTGEVER de rechten en verplichtingen
van de opdracht over te dragen aan een derde.
11.3 EDITION1 is niet aansprakelijk voor
prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden
worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder
kennisgeving door EDITION1 doorgevoerd.
11.4 EDITION1 is niet aansprakelijk voor de gevolgen
van het registreren (met persoonsgegevens) van
domeinnaam en/of hosting bij een hostingprovider
en/of domeinnaamregistrant.
11.5 EDITION1 heeft het recht bepaalde
werkzaamheden te laten verrichten door derden. De
toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409
BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 12. Meerwerk
12.1 Indien EDITION1 op verzoek of met voorafgaande
instemming van OPDRACHTGEVER werkzaamheden of
andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud
of omvang de overeengekomen diensten en producten
vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door
OPDRACHTGEVER aan EDITION1 worden vergoed
volgens de gebruikelijke tarieven van EDITION1.
6

EDITION1 is echter niet verplicht aan een dergelijk
verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een
afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt
gesloten.
12.2 Voor zover voor de diensten en producten een
vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn
om met betrekking tot extra werkzaamheden of
prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten,
zal EDITION1 OPDRACHTGEVER tevoren schriftelijk
informeren over de financiële consequenties van die
extra werkzaamheden of prestaties.
12.3 Wanneer tijdens de uitvoering van de opdracht
extra werkzaamheden zijn uitgevoerd waarvoor
mondeling of schriftelijk akkoord is maar waarvoor
geen offerte is of kostenraming is gegeven, is de
administratie van EDITION1 leidend voor de facturatie
van de betreffende werkzaamheden.
Artikel 13 Wijziging overeenkomst
13.1 Na de totstandkoming van de overeenkomst
gemaakte afspraken en/of eventuele toezeggingen
door of namens EDITION1 binden EDITION1 slechts
indien schriftelijk door haar bevestigd.
13.2 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten
overeenkomst tussen de OPDRACHTGEVER en
EDITION1 zijn pas geldig vanaf het moment dat deze
wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde
overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
13.3 Tariefswijziging kan plaatsvinden bij wijziging van
de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de
opdracht of bij wijzigingen in voor EDITION1 van
toepassing zijnde wet- en regelgeving.
13.4 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst
blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan
noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen,
dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot
aanpassing van de overeenkomst overgaan.
13.5 Indien de aard, omvang of inhoud van de
overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van
de OPDRACHTGEVER, van de bevoegde instanties et
cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor
in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt
gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor
hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd.
Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen
bedrag worden verhoogd of verlaagd. EDITION1 zal

daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de
oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering
worden gewijzigd. De OPDRACHTGEVER aanvaardt de
mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst,
daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van
uitvoering.
13.6 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of
aangevuld dan is EDITION1 gerechtigd om daaraan
eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is
gegeven door de binnen EDITION1 bevoegde persoon
en de OPDRACHTGEVER akkoord is gegaan met de voor
de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden,
daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip
waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het
niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde
overeenkomst levert geen wanprestatie van EDITION1
op en is voor de OPDRACHTGEVER geen grond om de
overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
13.7 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan
EDITION1 een verzoek tot wijziging van de
overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en /
of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben
bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten
werkzaamheden of te leveren zaken.
Artikel 14. Levering en levertijd
14.1 EDITION1 zet zich in om te voldoen aan de in de
overeenkomst afgesproken levertijd of wanneer er
geen levertijd is afgesproken om op een redelijke
termijn te leveren.
14.2 Overschrijding van de levertijd geldt echter
nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan
OPDRACHTGEVER om de goederen af te nemen
onverlet. In geen geval is OPDRACHTGEVER gerechtigd
de overeenkomst te annuleren, de ontvangt van de
goederen of de betaling daarvan te weigeren, of op
schadevergoeding aanspraak te maken.
14.3 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen
geschiedt verzending van de goederen voor rekening
en risico van OPDRACHTGEVER, ook indien het vervoer
door EDITION1 en/of voor haar rekening mocht
geschieden.
14.4. Levering geschiedt af bedrijf van EDITION1. De
OPDRACHTGEVER is verplicht de zaken af te nemen op
het moment dat deze hem ter beschikking worden
gesteld. Indien de OPDRACHTGEVER afname weigert of
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nalatig is met het verstrekken van informatie of
instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is
EDITION1 gerechtigd de zaken op te slaan voor
rekening en risico van de OPDRACHTGEVER. Het risico
van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat
op de OPDRACHTGEVER over op het moment waarop
zaken aan de OPDRACHTGEVER ter beschikking staan.
14.5 De OPDRACHTGEVER verplicht zich door
ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking
te verlenen aan het tijdig opleveren. Indien
OPDRACHTGEVER dit nalaat zal het totaalbedrag na het
verstrijken van de oplevertermijn geheel worden
gefactureerd.

Onderhoud & licenties
Artikel 15. Onderhoud
15.1 Onder onderhoudswerkzaamheden wordt, onder
andere, maar niet beperkt tot, verstaan: updates van
de SwordFish® software en andere door Edition1
ontwikkelde software, updates van overige software
en onderhoud aan de hardware.
15.2 EDITION1 heeft het recht om geleverde producten
en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien
onderhoudswerkzaamheden zoals bedoeld in 15.1
noodzakelijk zijn, waarbij wordt getracht de overlast
tot een minimum te beperken.
Artikel 16. Service Level Agreements
16.1 De algemene voorwaarden zijn ook van
toepassing op Service Level Agreements (SLA’s), ook
wel onderhoudscontracten genoemd, die worden
vastgelegd in een apart SLA document.

Artikel 17. Licenties
17.1 De algemene voorwaarden zijn ook van
toepassing op licenties die worden vastgelegd in een
aparte licentieovereenkomst.
17.2 EDITION1 mag het geleverde product (bv.
website, app) van de OPDRACHTGEVER, waarop de
licentie van toepassing, naar redelijkheid gebruiken
voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders
afgesproken.

Overige artikelen

18.1 EDITION1 is verplicht tot geheimhouding de door
OPDRACHTGEVER verstrekte informatie alsmede de
resultaten van de door EDITION1 krachtens de
opdracht verrichte werkzaamheden, daaronder
begrepen adviezen, rapporten, verslagen en plannen.
Waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat
deze geheim gehouden moeten worden.
De geheimhoudingsplicht geldt niet tegenover de bij de
uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden als
bedoeld in artikel 11.1

Artikel 19 Privacy bepalingen
19.1 Uw persoonsgegevens worden door EDITION1
slechts gebruikt wanneer dit nodig is bij de uitvoer van
de opdracht (bijvoorbeeld bij het aanvragen van een
domeinnaam en hosting). In overige voorkomende
situaties zullen uw persoonsgegevens niet aan derden
ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw
uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven
toestemming.
Artikel 20. Copyright & intellectueel eigendom
20.1 De door EDITION1 vervaardigde website wordt na
betaling van de overeengekomen verschuldigde
vergoeding eigendom van OPDRACHTGEVER.
20.2 Alle door EDITION1 ontwikkelde producten (bv.
websites, apps), grafische ontwerpen en
promotiematerialen kunnen naar redelijkheid door
EDITION1 voor eigen promotiedoeleinden worden
gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen
met de OPDRACHTGEVER.
20.3 Alle door EDITION1 ontwikkelde grafische
ontwerpen blijven eigendom van EDITION1 tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen met de
OPDRACHTGEVER.
20.4 De rechten met betrekking tot alle (geestes-)
producten, die door EDITION1 in het kader van de
opdracht worden gebruikt – waaronder begrepen
analyses, modellen, methodieken, overzichten,
software, code, technieken, grafische of technische
ontwerpen e.d. – of die het resultaat zijn van de door
EDITION1 krachtens de opdracht verrichte
werkzaamheden – waaronder begrepen adviezen,
rapporten, verslagen, plannen, ontwerpen e.d. –
berusten uitsluitend bij EDITION1, voor zover die
rechten niet (tevens) aan derden toekomen.

Artikel 18 Geheimhouding
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20.5 OPDRACHTGEVER is zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van EDITION1 niet bevoegd
tot openbaarmaking of vermenigvuldiging van de in
artikel 20.4 bedoelde producten, noch tot gebruik
daarvan voor een ander doel of terbeschikkingstelling
daarvan aan andere personen, dan waarvoor of voor
wie de betreffende producten bestemd zijn. Dit verbod
omvat tevens het uitdrukkelijk of stilzwijgend toestaan
van voormelde handelingen.
20.6 In afwijking van het bepaalde in artikel 20.4 is
OPDRACHTGEVER bevoegd de in artikel 20.5 bedoelde
producten aan een derde ter beschikking te stellen,
voor zover zulks vereist is ter verkrijging van diens
deskundig oordeel over de door EDITION1 verrichte
werkzaamheden en/of de resultaten daarvan, dan wel
een onderdeel daarvan, mits:
a) de terbeschikkingstelling geschiedt in het kader van
een tussen OPDRACHTGEVER en EDITION1 bestaand
geschil over de uitvoering van bedoelde
werkzaamheden dan wel over de resultaten daarvan,
waaromtrent tussen partijen ondanks redelijk gevoerd
overleg binnen redelijke tijd geen oplossing is bereikt;
b) OPDRACHTGEVER tevoren EDITION1 informeert
over de identiteit van de in te schakelen derde, de aard
van de aan deze te verstrekken opdracht en aangeeft
welke producten hem ter beschikking zullen worden
gesteld.
20.7 OPDRACHTGEVER is en blijft eigenaar van alle
wachtwoorden en andere verkregen documenten die
betrekking hebben op de website, domeinnaam en
hosting. Deze gegevens worden niet aan derden
verstrekt zonder uitdrukkelijke tevoren gevraagde en
gegeven toestemming van de OPDRACHTGEVER.
20.8 Door EDITION1 of anderen ontwikkelde scripts en
programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen
van de website, apps, portals, etc. blijven eigendom
van EDITION1.
20.9 Het door in het kader van de overeenkomst
EDITION1 geleverde blijft in het bezit van EDITION1
totdat de OPDRACHTGEVER alle verplichtingen uit de
met EDITION1 gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is
nagekomen.
20.10 Het door EDITION1 geleverde, dat ingevolge lid
20.9 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet
worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel
worden gebruikt. De OPDRACHTGEVER is niet bevoegd

om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te
verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
20.11 De OPDRACHTGEVER dient steeds al hetgeen te
doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden
om de eigendomsrechten van EDITION1 veilig te
stellen. Indien derden beslag leggen op het onder
eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten
daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de
OPDRACHTGEVER verplicht om EDITION1 daarvan
onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht
de OPDRACHTGEVER zich om het onder
eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en
verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en
waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van
deze verzekering op eerste verzoek aan EDITION1 ter
inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de
verzekering is EDITION1 gerechtigd tot deze
penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de
OPDRACHTGEVER zich er jegens EDITION1 bij voorbaat
toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen
dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te
zijn.
Artikel 21. Aansprakelijkheid en vrijwaringen
21.1 EDITION1 en personen werkzaam in de opdracht
ter uitvoering van de overeenkomst, ons personeel
daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze
door OPDRACHTGEVER aansprakelijk worden gesteld
voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade
en andere gevolgschade door wie dan ook geleden,
voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons
geleverde of ter beschikking gestelde producten of
diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan
opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid is in elk
geval beperkt tot directe schade aan zaken en directe
schade door dood of letsel, en tot ten hoogste een
bedrag, gelijk aan het bedrag dat EDITION1 voor de
geleverde diensten heeft ontvangen, met een
maximum van € 4.500,-.
21.2 EDITION1 is niet aansprakelijk voor enige indirecte
schade, vervolgschade daaronder begrepen, noch is
EDITION1 gehouden tot vergoeding van winstderving,
schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid
van het Internet, bedrijfsschade, schade ontstaan door
het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, schade
veroorzaakt door elektronische betaling of schade
voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens de
OPDRACHTGEVER.
21.3 EDITION1 is niet aansprakelijk voor schade aan de
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zijde van de OPDRACHTGEVER die is veroorzaakt door
derden, die al of niet gebruik maken van producten en
diensten van EDITION1.
21.4 De OPDRACHTGEVER vrijwaart EDITION1 voor alle
aanspraken van derden verband houdende met het
gebruik van de Dienst door de OPDRACHTGEVER en/of
onvoldoende naleving door de OPDRACHTGEVER van
enige verplichting jegens EDITION1, al of niet
voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden.
21.5 OPDRACHTGEVER vrijwaart EDITION1 voor
eventuele aanspraken van derden, die in verband met
de uitvoering van de overeenkomst schade lijden
welke aan OPDRACHTGEVER toerekenbaar is.
21.6 OPDRACHTGEVER vrijwaart Edition1 voor
aanspraken van derden met betrekking tot rechten van
intellectuele eigendom op door de OPDRACHTGEVER
verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering
van de opdracht worden gebruikt.
21.7 Indien OPDRACHTGEVER aan opdrachtnemer
informatiedragers, elektronische bestanden of
software etc. verstrekt, garandeert deze dat de
informatiedragers, elektronische bestanden of
software vrij zijn van virussen en defecten.
Artikel 22. Overmacht
22.1 In geval van overmacht is EDITION1 gerechtigd de
overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks
zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij
deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
22.2 Onder overmacht waarbij EDITION1 aan haar
verplichtingen moet voldoen geldt elke oorzaak
waarvan het voorkomen niet redelijkerwijs kon worden
vermoed, welke niet aan EDITION1 kan worden
toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst
belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk
maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van
EDITION1 kan worden gevergd.
22.3 EDITION1 is niet aansprakelijk voor de gevolgen
van gebeurtenissen bij een hostingprovider,
domeinnaamregistrant of andere waarop EDITION1
geen invloed kan uitoefenen.
artikel 23. Garanties en onderzoek
23.1 Voor sommige producten geeft EDITION1
garantie, indien dit het geval is staat dit in de offerte

vermeld. Garantie is geldig indien aan de voorwaarden
zoals vermeld in artikel 23 is voldaan.
23.3 Garantie ontslaat de klant niet van de verplichting
het product, indien van toepassing, goed te testen voor
de definitieve levering. Indien veel fouten in de
garantie periode gevonden worden waarvan verwacht
kan worden dat deze bij het adequaat testen van het
product al gevonden hadden moeten worden kan
EDITION1 besluiten de garantie op te heffen, dit naar
redelijkheid en billijkheid.
23.2 De door EDITION1 te leveren zaken voldoen aan
de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het
moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen
worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in
Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde
garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn
voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten
Nederland dient de OPDRACHTGEVER zelf te verifiëren
of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik
aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan
gesteld worden. EDITION1 kan in dat geval andere
garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van
de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
23.3 De in lid 2 van dit artikel genoemde garantie geldt
voor een periode van 30 dagen na levering, tenzij uit
de aard van het geleverde anders voortvloeit of
partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door
EDITION1 verstrekte garantie een zaak betreft die door
een derde werd geproduceerd, dan is de garantie
beperkt tot die, die door de producent van de zaak
ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
23.4 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien
een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit
onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of
gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of
onderhoud daaraan door de OPDRACHTGEVER en / of
door derden wanneer, zonder schriftelijke
toestemming van EDITION1, de OPDRACHTGEVER of
derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht
danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan
andere zaken werden bevestigd die daaraan niet
bevestigd dienen te worden of indien deze werden verof bewerkt op een andere dan de voorgeschreven
wijze. De OPDRACHTGEVER komt evenmin aanspraak
op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of
het gevolg is van omstandigheden waar EDITION1 geen
invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen
weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet
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uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et
cetera.
23.5 De OPDRACHTGEVER is gehouden het geleverde
te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment
dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld
respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn
uitgevoerd. Daarbij behoort de OPDRACHTGEVER te
onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het
geleverde overeenstemt met hetgeen is
overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen
dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele
gebreken dienen binnen 30 dagen na levering
schriftelijk aan EDITION1 te worden gemeld, tenzij voor
de opdracht anders is afgesproken. De melding dient
een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het
gebrek te bevatten, zodat EDITION1 in staat is
adequaat te reageren. De OPDRACHTGEVER dient
EDITION1 in de gelegenheid te stellen een klacht te
(doen) onderzoeken.
23.6 Indien de OPDRACHTGEVER tijdig reclameert,
schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De
OPDRACHTGEVER blijft in dat geval ook gehouden tot
afname en betaling van de overige bestelde zaken en
hetgeen waartoe hij EDITION1 opdracht gegeven heeft.
23.7 Indien van een gebrek later melding wordt
gemaakt dan in lid 5 van dit artikel aangegeven, dan
komt de OPDRACHTGEVER geen recht meer toe op
herstel, vervanging of schadeloosstelling.
23.8 Na verloop van de garantietermijn zullen alle
kosten voor herstel of vervanging, inclusief
administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de
OPDRACHTGEVER in rekening gebracht worden.
23.9 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en
dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal
EDITION1 de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn
na retourontvangst daarvan danwel, indien
retournering redelijkerwijze niet mogelijk is,
schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door
de OPDRACHTGEVER, ter keuze van EDITION1,
vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel
vervangende vergoeding daarvoor aan de
OPDRACHTGEVER voldoen. In geval van vervanging is
de OPDRACHTGEVER gehouden om de vervangen zaak
aan EDITION1 te retourneren en de eigendom
daarover aan EDITION1 te verschaffen, tenzij EDITION1
anders aangeeft.

23.10 Indien komt vast te staan dat een klacht
ongegrond is, dan komen de kosten daardoor
ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten,
aan de zijde van EDITION1 daardoor gevallen, integraal
voor rekening van de OPDRACHTGEVER.
23.11 In afwijking van de wettelijke
verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van
alle vorderingen en verweren jegens EDITION1 en de
door EDITION1 bij de uitvoering van een overeenkomst
betrokken derden, één jaar.
Artikel 24 Aansprakelijkheid
24.1 Indien de OPDRACHTGEVER in gebreke mocht
komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen
waartoe hij jegens EDITION1 gehouden is, dan is de
OPDRACHTGEVER aansprakelijk voor alle schade aan
de zijde van EDITION1 daardoor direct of indirect
ontstaan.
Artikel 25 Wijziging van de algemene voorwaarden
25.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore
van de Kamer van Koophandel waaronder Edition1
ressorteert. Van toepassing is steeds de laatst
gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten
tijde van het tot stand komen van de opdracht.
25.2 EDITION1 kan op ieder gewenst moment zonder
voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de
Algemene Voorwaarden wijzigen en aanvullen.
Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten
overeenkomsten met inachtneming van een termijn
van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op
de website. Indien de OPDRACHTGEVER een wijziging
in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij
gemotiveerd klagen bij EDITION1, waarna EDITION1 de
wijziging in algemene voorwaarden voor de
OPDRACHTGEVER kan heroverwegen of intrekken. In
het geval dat EDITION1 en OPDRACHTGEVER niet tot
overeenkomst kunnen komen van de algemene
voorwaarden kan OPDRACHTGEVER de overeenkomst
opzeggen. Dit ontslaat de OPDRACHTGEVER echter niet
van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds
geleverde diensten.
25.3 Wijzigingen van de algemene voorwaarden treden
in werking op een in de bekendmaking genoemd
tijdstip, of, indien een aanduiding daaromtrent
ontbreekt, 30 dagen na bekendmaking. Indien de klant
niet akkoord gaat met deze wijziging, dient zij dit
schriftelijk kenbaar te maken binnen 30 dagen na
dagtekening. Bij geen reactie van de klant treedt de
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nieuwe voorwaarde in werking op de datum van de
nieuwe contractverlenging. Wijzigingen worden
bekend gemaakt op de website van EDITION1.

Artikel 26 Slotbepalingen
26.1 Voor alle rechtsvorderingen van de
OPDRACHTGEVER jegens EDITION1 geldt een
vervaltermijn van één jaar nadat de rechtsvordering is
ontstaan.
26.2 De OPDRACHTGEVER is, zonder schriftelijke en
expliciete toestemming van EDITION1, niet gerechtigd
enige rechten en plichten ingevolge deze algemene
voorwaarden en enige overeenkomst over te dragen.

werkzaamheden betreft die gelijksoortig zijn aan, of
aansluiten op de werkzaamheden die eerder verricht
zijn namens of vanuit de opdrachtnemer voor de
OPDRACHTGEVER tenzij hierover schriftelijk
overeenstemming wordt bereikt tussen EDITION1 en
OPDRACHTGEVER. Op overtreding van deze regel staat
een boete van € 100.000,00, zegge: honderdduizend
euro.
Artikel 27 Toepasselijk recht
27.1 Op elke overeenkomst tussen EDITION1 en
OPDRACHTGEVER is het Nederlands recht van
toepassing. Geschillen tussen de OPDRACHTGEVER en
EDITION1 worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde
Nederlandse rechter, tenzij wetgeving of internationale
verdragen dwingend anders voorschrijven.

26.3 In geval van nietigheid van een bepaling uit deze
algemene voorwaarden, zijn niet de gehele
overeenkomst en/of de gehele algemene voorwaarden
nietig, doch is er slechts sprake van partiële nietigheid.
De nietige bepaling zal worden vervangen door een
bepaling, welke zoveel als rechtens mogelijk,
overeenkomt met de zin die partijen ten tijde van het
sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs aan deze
overeenkomst mochten toekennen.
26.4 Wijzigingen in de bevoegdheid van de
OPDRACHTGEVER, van zijn vertegenwoordigers of
gevolmachtigden zullen te allen tijde tegenover
EDITION1 eerst van kracht zijn nadat EDITION1 daarvan
schriftelijk in kennis is gesteld.
26.5 De OPDRACHTGEVER is verplicht van iedere
voorgenomen adreswijziging onverwijld schriftelijk of
per e-mail mededeling te doen aan EDITION1. In geval
EDITION1 zich schriftelijk tot de OPDRACHTGEVER
heeft te wenden, is hij gedechargeerd wanneer hij dat
doet aan het laatste adres dat de OPDRACHTGEVER
haar schriftelijk heeft gemeld.
26.6 Wijzigingen in de bevoegdheid van de
OPDRACHTGEVER, van zijn vertegenwoordigers of
gevolmachtigden zullen te allen tijde tegenover
EDITION1 pas van kracht zijn nadat EDITION1 daarvan
schriftelijk in kennis is gesteld.
26.7 Gedurende de opdracht en tot twee jaar na
beëindiging van een opdracht, is het OPDRACHTGEVER
niet toegestaan om professionals die namens of vanuit
opdrachtnemer bij de uitvoering betrokken zijn
geweest betaalde werkzaamheden (al dan niet op basis
van een dienstverband) aan te bieden voor zover dit
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