Algemene voorwaarden YourWebinar
Artikel 1 Definities
1. YourWebinar (hierna: Opdrachtnemer) is een besloten vennootschap die zich ten doel stelt
het aanbieden van Webinars.
2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Algemene voorwaarden’ verstaan: de
onderhavige Algemene voorwaarden.
3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Opdrachtgever' verstaan: de natuurlijke
persoon of rechtspersoon die die handelt in de uitoefening van zijn bedrijfs- of
beroepsactiviteit en gebruikmaakt van de Diensten van Opdrachtnemer en die een
Overeenkomst met betrekking tot het verrichten van Diensten aangaat met Opdrachtnemer.
4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Partijen’, en ieder afzonderlijk als ‘Partij’,
verstaan: Opdrachtnemer en/of Opdrachtgever.
5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de tussen
Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, al dan niet gesloten in het kader
van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij tot het
moment van sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of
meer middelen voor communicatie op afstand, waarbij Opdrachtnemer zich jegens
Opdrachtgever verbindt Diensten te verrichten en Opdrachtgever zich verbindt hiervoor een
prijs te betalen. De Overeenkomst komt tot stand door een aanbod van Opdrachtnemer en
de aanvaarding daarvan door Opdrachtgever, hetgeen nader wordt gespecificeerd in artikel
4.9 en 4.10 van deze Algemene voorwaarden.
6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door Opdrachtnemer
en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde Diensten, onder andere
inhoudende het aanbieden van Webinars alsmede alle andere door Opdrachtnemer ten
behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het
kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk
verzoek van Opdrachtgever worden verricht.
7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de Website van
Opdrachtnemer, te raadplegen via https://www.yourwebinar.nl.
Artikel 2 Identiteit van Opdrachtnemer
1. Opdrachtnemer is bij de KvK geregistreerd onder nummer 02053319 en draagt btwidentificatienummer NL814572431B01. Opdrachtnemer is gevestigd aan Verrijn Stuartweg
26 (1112 AX) te Diemen.
2. Opdrachtnemer is per e-mail te bereiken via info@yourwebinar.nl of middels de Website
https://www.yourwebinar.nl en telefonisch op 0206369178.
Artikel 3 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden
1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Opdrachtnemer en op
alle huidige en toekomstige Overeenkomsten, leveringen, commerciële relaties en overige
rechtsverhoudingen tussen Partijen.
2. De Algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en
schriftelijk met Opdrachtnemer overeengekomen.
4. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden
uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders
overeengekomen.

5. Deze Algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met
Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
6. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten
van Opdrachtgever.
7. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd
mochten worden blijven de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden volledig
van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen alsdan overleggen teneinde
nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te
komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
Artikel 4 De Overeenkomst
1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders
aangegeven.
2. Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of
aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is
gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.
3. Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is
verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij/zij alle essentiële informatie voor opzet,
uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt aan
Opdrachtnemer.
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen
aanbod is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet
Overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders
aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot levering van een deel van
de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een Overeenkomstig deel van de
opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
7. Toezending van documentatie, prijslijsten en/of prijsopgaven buiten het kader van een
schriftelijke offerte, verplichten Opdrachtnemer niet tot levering of acceptatie van een
order.
8. De Opdrachtgever kan contact opnemen met Opdrachtnemer via de Website, e-mail of
telefoon voor een van de aangeboden Diensten.
9. Opdrachtnemer kan met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan
daarna een offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden. De
Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een
(elektronische) opdrachtbevestiging.
10. Opdrachtgever kan tevens bestellingen plaatsen op de Website. De Overeenkomst komt dan
tot stand middels het plaatsen van de bestelling.
11. Als Opdrachtnemer een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de
inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen.
Opdrachtnemer kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever
redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke
vergissing of verschrijving bevat.
12. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van
Opdrachtnemer dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Opdrachtnemer
deze schriftelijk bevestigt.
13. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan,
behoeft schriftelijke aanvaarding door Opdrachtnemer.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst
1. Opdrachtnemer zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig
de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
2. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. Bij het inschakelen van derden zal Opdrachtnemer de nodige zorgvuldigheid in acht nemen
en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever
redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het
inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door
Opdrachtnemer worden doorbelast aan Opdrachtgever.
4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer 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
Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst
benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het
recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging
voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever
in rekening te brengen.
5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Opdrachtnemer zijn Diensten tijdig en deugdelijk
kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is
Opdrachtgever gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
6. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is
dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever
Opdrachtnemer hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een
redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
7. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan
Opdrachtnemer 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.
8. De Opdrachtgever staat ervoor in dat de door haar aan Opdrachtnemer verstrekte
informatie die door Opdrachtgever op het internet is geplaatst juist is.
9. Indien Opdrachtgever aan Opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of
software etc. verstrekt, dan garandeert Opdrachtgever dat de informatiedragers,
elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten. Voor schade die is
ontstaan als gevolg van virussen op en/ of defecten aan voornoemde informatiedragers,
elektronische bestanden of software aan zaken welke toebehoren aan Opdrachtnemer, is de
Opdrachtgever te allen tijde aansprakelijk.
Artikel 6 Wijziging van de Overeenkomst
1. 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, zullen
Opdrachtnemer en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de
Overeenkomst overgaan.
2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake
van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte
afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de
oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief
betaald worden.
3. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd, dan kan het tijdstip
van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de
Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

4. Indien de wijzigingen en/of de aanvullingen op de Overeenkomst financiële en/ of
kwalitatieve consequenties heeft, dan zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover
tevoren inlichten.
5. Indien een vast tarief is overeengekomen zal Opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre
de wijziging en/of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot
gevolg heeft.
6. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen
wanprestatie van Opdrachtnemer op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de
Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
7. In afwijking van het te dezen bepaalde zal Opdrachtnemer geen meerkosten in rekening
kunnen brengen indien de wijziging en/of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die
aan hem kunnen worden toegerekend.
8. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en
Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een
aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide Partijen. Deze wijziging
geschiedt schriftelijk.
Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst
1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
Overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst
niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Opdrachtnemer goede grond heeft te
vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten, mits Opdrachtnemer de
Opdrachtgever door middel van een schriftelijke aanmaning in gebreke heeft gesteld,
waarbij Opdrachtgever een redelijke termijn voor de nakoming van de verplichtingen wordt
gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
2. Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde
voorwaarden als bedoeld in lid 1 van dit Artikel, indien zich omstandigheden voordoen
welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde
instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
3. Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet
nakomt, deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt en Opdrachtgever in verzuim is, dan is
Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden
zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of
schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot
schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
4. Tussentijdse opzegging van de Overeenkomst is niet mogelijk.
5. Elke Overeenkomst kan onmiddellijk, zonder opzegtermijn, door beide partijen worden
opgezegd, indien de andere partij:
a. Zijn verplichtingen op grond van deze Overeenkomst niet nakomt, ook niet nadat hij
de andere partij daartoe schriftelijk heeft gesommeerd en de in de sommatiebrief
genoemde termijn is verstreken;
b. De andere partij in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een aanvraag
voor faillissement is gedaan;
c. De andere partij voorlopige surseance van betaling wordt verleend dan wel een
aanvraag voor surseance van betaling is gedaan
d. Conservatoir en/of executoriaal beslag wordt gelegd op de vermogensbestanddelen
van de andere partij;
e. De andere partij wordt ontbonden, gefuseerd of gesplitst;
f. Indien een der partijen komt te overlijden of -bij rechtspersonen – besluit tot
ontbinding;

6. De partij die op grond van artikel 7 lid 5 van dit Artikel opzegt is niet schadeplichtig jegens de
andere partij in verband met deze opzegging. Alle vorderingen van Opdrachtnemer worden
als gevolg van opzegging onmiddellijk opeisbaar.
7. Bepalingen die bedoeld zijn om na het einde van de Overeenkomst voort te duren zoals
betalingen, aansprakelijkheid, intellectueel eigendom, geheimhouding, privacy en
toepasselijk recht blijven na het einde van de Overeenkomst van kracht.
Artikel 8 Annulering door Opdrachtgever
1. Annulering na (elektronische) ondertekening van de offerte, na (elektronische)
opdrachtbevestiging dan wel na het plaatsen van een bestelling via de Website is mogelijk.
Bij annulering van de Overeenkomst door Opdrachtgever geldt dat Opdrachtnemer
gerechtigd is de volgende kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen:
a. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst 4 (zegge: vier) weken voor aanvang van de
opdracht annuleert, dan is Opdrachtgever 25% van het volledige factuurbedrag
verschuldigd.
b. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst 3 (zegge: drie) weken voor aanvang van de
opdracht annuleert, dan is Opdrachtgever 50% van het volledige factuurbedrag
verschuldigd.
c. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst 2 (zegge: twee) weken voor aanvang van de
opdracht annuleert, dan is Opdrachtgever 75% van het volledige factuurbedrag
verschuldigd.
d. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst 1 (zegge: één) week voor aanvang van de
opdracht annuleert, dan is Opdrachtgever 100% van het volledige factuurbedrag
verschuldigd.
2. Het bedoelde annuleringsschema is toepasselijk ongeacht de periode in het
annuleringsschema waar Opdrachtgever zich in bevindt.
3. Hierbij geldt dat, indien Opdrachtgever twee weken van tevoren de Overeenkomst aangaat,
dan zal Opdrachtgever zich automatisch verder in het annuleringsschema bevinden.
4. Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door
Opdrachtnemer.
5. Bij gehele dan wel gedeeltelijke annulering worden alle op dat moment gemaakte kosten die
uit de Overeenkomst voortvloeien in rekening gebracht.
6. De vergoedingen vermeld in het annuleringsschema staan in verhouding met de op dat
moment geleverde dan wel verrichte Diensten door Opdrachtnemer. Deze vergoedingen zijn
gekoppeld aan de waarde die de opdracht op dat moment heeft.
Artikel 9 Annulering door Opdrachtnemer
1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht een Overeenkomst na (elektronische) ondertekening
van de offerte, na (elektronische) opdrachtbevestiging dan wel na het plaatsen van een
bestelling via de Website te annuleren indien omstandigheden van buitenaf annulering
noodzakelijk maken.
2. Indien Opdrachtnemer gebruik maakt van hetgeen neergelegd in lid 1 van dit Artikel, dan zal
Opdrachtnemer dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 24 (zegge: vierentwintig) uur voor
aanvang van de Diensten aan Opdrachtgever bekend maken.
3. Indien Opdrachtnemer de Overeenkomt annuleert, dan zullen Opdrachtnemer en
Opdrachtgever in gezamenlijk overleg zoeken naar een passende oplossing zoals het
vastleggen van een nieuwe datum en tijdstip. Indien dit niet mogelijk is voor Opdrachtgever,
dan zal Opdrachtnemer overgaan tot terugbetaling van de reeds betaalde bedragen
waarvoor geen tegenprestatie is geleverd.

Artikel 10 Kosten, honorering en betaling
1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro's en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
2. Opdrachtnemer heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te
herstellen.
3. Tussentijdse prijswijzigingen worden doorberekend aan Opdrachtgever.
4. Betaling geschiedt via factuur. De factuur dient binnen 14 (zegge: veertien) dagen na
factuurdatum door Opdrachtgever te zijn voldaan.
5. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte
betaalgegevens onverwijld aan Opdrachtnemer mede te delen.
6. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de
Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is
vereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. 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.
7. Indien Opdrachtnemer besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer nietbetaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de
verschuldigde hoofdsom en de in artikel 10.6 genoemde rente, tevens gehouden alle in
redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De
vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld
conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke
incassokosten.
8. Het staat Opdrachtnemer vrij om pas over te gaan tot levering van de Diensten totdat
Opdrachtgever de opeisbare vordering overeenkomstig lid 6 van dit Artikel heeft voldaan.
9. Opdrachtnemer is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het
moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen zijn
gestegen.
10. Indien Opdrachtnemer met Opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is
Opdrachtnemer gerechtigd tot verhoging van deze prijs, zonder dat 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 verhoging van kostprijsbepalende factoren zoals de prijs van
grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst
redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
11. Opdrachtnemer is eveneens gebonden aan een prijsverhoging ten gevolge van door
Opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang zijn,
tenzij Opdrachtnemer de onjuistheid van de gegevens vóór het vaststellen van de prijs had
behoren te ontdekken.
12. Opdrachtnemer is gerechtigd om indien de Overeenkomst 3 (zegge: drie) maanden of langer
heeft geduurd en deze een looptijd heeft van meer dan zes maanden, tussentijdse
prijswijzigingen door te berekenen. Deze prijswijzigingen zijn ook mogelijk waar het
prijsbepalende, voorzienbare factoren betreft.
13. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de Overeenkomst meer
bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen 3 (zegge: 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 Opdrachtnemer alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van de
oorspronkelijke prijs uit te voeren, dan wel indien bedongen is dat de levering langer dan
drie maanden na de Overeenkomst zal plaatsvinden.
14. Een ontbinding, zoals vermeld in lid 13 van dit Artikel, geeft Opdrachtgever geen recht op
vergoeding van enige schade. Ingeval Opdrachtgever de Overeenkomst ontbindt, is
Opdrachtnemer gerechtigd door hem al gemaakte kosten bij Opdrachtgever in rekening te

brengen.
Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle zaken geleverd door Opdrachtnemer ter uitvoering van de Overeenkomst blijven in het
eigendom van Opdrachtnemer, voor hoelang deze zaken niet of niet helemaal zijn afbetaald.
2. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van Opdrachtnemer door zaakvorming of anderszins
tenietgaat, behoudt Opdrachtnemer zich het recht een bezitloos pandrecht op een zaak te
vestigen, tot zekerheidstelling van al hetgeen Opdrachtgever nog aan Opdrachtnemer
verschuldigd is of zal zijn. Opdrachtgever dient dit bezitloze pandrecht op het eerste verzoek
van Opdrachtnemer te vestigen.
Artikel 12 Teruggave ter beschikking gestelde zaken
1. Indien Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst zaken
ter beschikking heeft gesteld tijdens de duur van de Overeenkomst, dan is de Opdrachtgever
gehouden het aldus geleverde op het eerste verzoek van Opdrachtnemer terug te geven
uiterlijk op de dag waarop de Overeenkomst eindigt, moeten deze zaken aan
Opdrachtnemer geretourneerd worden c.q. ter beschikking van Opdrachtnemer gesteld
worden zonder dat Opdrachtgever zaken dan wel afschriften daarvan voor zichzelf houdt.
2. Indien Opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in
gebreke blijft met de onder lid 1 van dit Artikel genoemde verplichting, heeft
Opdrachtnemer het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten
van vervanging, op Opdrachtgever te verhalen.
Artikel 13 Garanties
1. Ten aanzien van de verleende Diensten van Opdrachtnemer geldt een
inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. De inspanningsverplichting houdt in
dat Opdrachtnemer niet kan garanderen dat de gewenste resultaten (daadwerkelijk)
behaald worden.
2. De Opdrachtgever garandeert dat zij de Diensten niet zal gebruiken:
a. Op zodanige wijze dat inbreuk wordt gemaakt op de rechten van Opdrachtnemer of
van derden en/of op een anders onrechtmatige wijze, met inbegrip van IE-rechten
en rechten ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
b. In strijd met geldende wet- of regelgeving; en/of
c. In strijd met een bepaling van de Overeenkomst.
Artikel 14 Aansprakelijkheid
1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve
gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde
bestelling, indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft
verstrekt.
2. De aan Opdrachtgever gecommuniceerde levertermijn is indicatief en kan slechts bij
benadering worden opgegeven.
3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar
ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Opdrachtnemer, verleent
de Opdrachtgever de bevoegdheid aan Opdrachtnemer om, als een door Opdrachtnemer
ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking
mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend
begrepen gevolgschade.

5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het niet of slechts gedeeltelijk functioneren van
het internetnetwerk, alsmede voor technische storingen waardoor de videofilms van
Opdrachtgever tijdelijk niet te zien zijn.
7. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor verminking, vernietiging dan wel het verlies
van gegevens of documenten.
8. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden
door Opdrachtgever die verband houden met het tijdelijk niet, het tijdelijk niet juist of het
tijdig niet volledig beschikbaar zijn van de webapplicatie.
9. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk wanneer de benodigde software niet geïnstalleerd kan
worden, alsmede wanneer het programma een eventueel virus of programmafout bevat,
ook indien het programma op andere computers wel werkt of heeft gewerkt.
10. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk wanneer een gebrek is ontstaan als gevolg van
onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van
Opdrachtnemer, Opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel
trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor
de zaak niet bestemd is.
11. Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor schade die – in welk opzicht en in welke
vorm ook – is terug te voeren op het niet functioneren van bij de uitvoering van de opdracht
gebruikte apparatuur, ongeacht of het niet functioneren gevolg is van defecten of van
externe oorzaken als stroomuitval. Onder apparatuur worden ook de
besturingsprogramma’s en andere software verstaan.
12. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk wanneer een gebrek is ontstaan als gevolg van
productie door een derde partij. De aansprakelijkheid is alsdan beperkt door de garantie die
door de producent van de zaak wordt verstrekt.
13. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de
verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door
overmacht als bedoeld in artikel 16 van deze Algemene voorwaarden.
14. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden, van welke aard
ook, die verband houden met de Diensten.
15. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn
voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of
geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van
Opdrachtnemer met betrekking tot haar Diensten.
16. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en
uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien
Opdrachtnemer niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door
Opdrachtgever betaalde bedrag.
17. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit Artikel geldt niet indien
sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtnemer.
18. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag
worden beperkt of uitgesloten.
19. Alle rechtsvorderingen jegens Opdrachtnemer, aanspraken op schadevergoeding daaronder
begrepen, verjaren en/of vervallen, na één jaar nadat de betreffende vordering of aanspraak
is ontstaan.
Artikel 15 Bijzondere voorwaarden inzake verhuur
1. Bij verhuur van zaken is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor de (gevolg)schade bij het
niet functioneren van apparatuur.

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgschade bij het niet functioneren als de
benodigde hardware en software om technische redenen of eventuele programmeerfouten
van de fabrikant gedeeltelijk of geheel niet functioneert.
3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgschade wanneer de benodigde software
niet geïnstalleerd kan worden, alsmede wanneer het programma een eventueel virus of
programmafout bevat, ook indien het programma op andere computers wel werkt of heeft
gewerkt.
4. Opdrachtnemer gaat ervan uit dat de benodigde hardware en software van een leverancier
casu quo fabrikant naar behoren functioneert.
5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van stilstand, storing of slecht
functioneren van het verhuurde of gedeelte(n) daarvan, dan wel schade ontstaan door
diensten van door Opdrachtnemer ter beschikking gesteld personeel, behoudens in geval
van opzet of grove schuld van de directie. Eventuele claims te dezer zake zullen worden
(mede) beoordeeld door de assuradeur(en) van Opdrachtnemer.
6. De huurprijzen zijn exclusief BTW en verzekeringskosten, gebaseerd op contante betaling
exclusief bediening, transport, opstelling en aansluiting en af het magazijn, tenzij door
partijen anders wordt overeengekomen.
7. Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde die tijdens de huurperiode
optreedt door welke oorzaak dan ook. Indien het gehuurde of gedeelte(n) daarvan, door
schuld of onachtzaamheid van huurder geheel verloren gaan of onherstelbaar beschadigd
zijn, zal huurder aan Opdrachtnemer verschuldigd zijn een som gelijk aan de aanschafkosten
van vervangende apparatuur, alsmede de kosten van vervanging.
Artikel 16 Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen
van Opdrachtnemer, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst
niet meer mogelijk is.
2. Onder overmacht zoals in het vorige lid van dit Artikel bedoeld, wordt mede verstaan, maar
is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Opdrachtnemer
zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en
energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Opdrachtnemer dan wel
van Opdrachtgever, brand, overstromingen, natuurrampen, pandemieën, rellen, oorlog of
anderszins binnenlandse onrusten.
3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de
overmacht aanhoudt.
4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide Partijen gerechtigd de
Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal
Opdrachtnemer overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen waarvoor
Opdrachtnemer geen tegenprestatie heeft geleverd, met daarop in mindering gebracht alle
kosten die Opdrachtnemer heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst. Ingeval
Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk de
overeengekomen werkzaamheden is nagekomen dan wel werkzaamheden heeft verricht ter
uitvoering van de Overeenkomst, dan is Opdrachtnemer gerechtigd deze werkzaamheden
separaat te factureren.
Artikel 17 Wijzigingsbeding
1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de Algemene voorwaarden te wijzigen dan wel
aan te vullen. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte brengen.
2. De gewijzigde Algemene voorwaarden zijn één maand na bekendmaking aan Opdrachtgever
van toepassing op de Overeenkomst.

Artikel 18 Vertrouwelijkheid van gegevens
1. Elk der Partijen garandeert dat alle van de andere Partij ontvangen gegevens waarvan men
weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De Partij die
vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze
verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door
een der Partijen als zodanig zijn aangeduid. Opdrachtnemer kan hieraan niet worden
gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een
rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de
overeenkomst.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Opdrachtnemer
gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen
derden mede te verstrekken en zij zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel
door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is
Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de
wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade,
hierdoor ontstaan.
Artikel 19 Intellectuele eigendom
1. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond
van de Auteurswet.
2. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen
beschikbaarstelling aan Opdrachtnemer van gegevens. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer
vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen,
gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.
3. Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, waaronder maar niet beperkt tot rapporten,
adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enzovoort, zijn
uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door
hem/haar zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd,
openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte
stukken anders voortvloeit. Als de Opdrachtgever zich hier niet aan houdt, is de
Opdrachtgever schadeplichtig.
4. De in het kader van de Overeenkomst door Opdrachtnemer tot stand gebrachte ontwerpen,
schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden,
blijven eigendom van Opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan
derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
5. Het is dan ook uitdrukkelijk niet toegestaan dat Opdrachtgever veranderingen of wijzingen
toebrengt aan de zaken, tenzij anders overeengekomen.
6. Inhoud dan wel content dat door Opdrachtgever vervaardigd is eigendom van
Opdrachtgever.
7. Opdrachtnemer behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden
toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen
vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
8. Indien de Opdrachtgever beeld- en/ of geluidsmateriaal aanlevert dat door Opdrachtnemer
dient te worden opgenomen in de videofilms van Opdrachtgever, zal de Opdrachtgever
zorgdragen voor de afdracht van BumaStemra-rechten.
Artikel 20 Wervingsverbod
1. Het is Opdrachtgever en/of deelnemers verboden om gedurende de looptijd van de
Overeenkomst en gedurende één jaar na beëindiging van de Overeenkomst, (voormalig)
medewerkers die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming dan wel uitvoering van de
Overeenkomst in de breedste zin des woord aldus ook derden die door Opdrachtnemer zijn
ingehuurd en personeel van Opdrachtnemer, in dienst te nemen, werkzaamheden laten

verrichten of anderszins werkzaam te zijn voor Opdrachtgevers zonder voorafgaande
schriftelijk toestemming van de andere partij.
Artikel 21 Boeteclausule
1. Opdrachtgever is van rechtswege in gebreke door enkele overtreding of niet-nakoming van
de Overeenkomst, in het bijzonder Artikel 18, 19 en 20, zonder dat sommatie of enige
andere formaliteit nodig zal zijn en zonder dat schade behoeft te worden aangetoond.
Opdrachtgever zal jegens Opdrachtnemer een onmiddellijk opeisbare boete verbeuren
van €4000 (zegge: vierduizend) per overtreding en €2000 (zegge: tweeduizend) voor iedere
dag waarop de overtreding eventueel voortduurt, onverminderd de overige rechten van
Opdrachtnemer krachtens de wet of de onderhavige Overeenkomst, zoals het recht van
Opdrachtnemer om nakoming van de Overeenkomst dan wel een verbod en/of volledige
schadevergoeding te vorderen, alsmede om tot beëindiging van de Overeenkomst over te
gaan voor zover deze nog bestaat.
2. Opdrachtgever verbindt zich om de verplichtingen op grond van deze Overeenkomst ook op
te leggen aan de terbeschikkinggestelde. Opdrachtgever is de in lid 1 bedoelde boete ook
aan Opdrachtnemer verschuldigd, indien de terbeschikkinggestelde die verplichtingen niet
nakomt.
Artikel 22 Klachtenregeling
1. Indien Opdrachtgever een klacht heeft dient Opdrachtgever dit schriftelijk te zenden aan
info@yourwebinar.nl of telefonisch te melden via 0206369178. De klacht wordt, indien
redelijkerwijs mogelijk, 5 (zegge: vijf) werkdagen na ontvangst van de klacht door
Opdrachtnemer in behandeling genomen, waarna Opdrachtgever zo snel mogelijk een
inhoudelijke reactie ontvangt.
Artikel 24 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op de rechtsverhouding(en) tussen Opdrachtnemer en haar Opdrachtgever is Nederlands
recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever mochten ontstaan worden
beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Diemen, te Amsterdam.

