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Algemene voorwaarden Bandhosting.nl 

december 2018 
 
 
1. Algemeen 

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en (rechts)handelingen tussen 
Bandhosting.nl en haar opdrachtgevers (hierna: “de Opdrachtgever”).   

b. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.  
  

2. Offertes en aanbiedingen 

a. Alle offertes en aanbiedingen van Bandhosting.nl zijn vrijblijvend en gelden ten hoogste voor 14 dagen.  

b. Bandhosting.nl kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan 
begrijpen dat de offertes of aanbiedingen een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.  

c. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige en/of vervolgopdrachten.  
d. De Opdrachtgever dient de offerte bij voorkeur per e-mail of brief te aanvaarden. Indien de Opdrachtgever op een andere 

wijze met de offerte instemt of die indruk wekt, dan mag de offerte door Bandhosting.nl als aanvaard worden beschouwd.  
 

3. Derden 

Bandhosting.nl is bevoegd derden in te schakelen en een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van die derde namens 
de Opdrachtgever te aanvaarden. 
 

4. Uitvoering van de overeenkomst 

a. Bandhosting.nl zal zich naar beste inzicht en vermogen inspannen haar dienstverlening optimaal uit te voeren; uitvoerings-
termijnen en leveringstermijnen van Bandhosting.nl zijn indicatief.  

b. Het is Bandhosting.nl toegestaan om de overeenkomst in fasen uit te voeren en deze fasen afzonderlijk te factureren. 

Bandhosting.nl kan de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de Opdrachtge-
ver de deelfactuur voor het reeds opgeleverde deel dan wel de daarop betrekking hebbende voorschotnota betaald heeft.  

c. De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de door Bandhosting.nl verzochte informatie tijdig wordt verstrekt, alsmede 
dat de informatie volledig en correct is, en dat de verzochte informatie op een door Bandhosting.nl gewenste wijze en in de 
gewenste vorm wordt verstrekt. Bij gebreke hiervan heeft Bandhosting.nl het recht om de uitvoering van de overeenkomst 
op te schorten en/of de hierdoor ontstane extra kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien schade ontstaat 
doordat Bandhosting.nl uitgaat van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of de door 
Bandhosting.nl verzochte informatie niet tijdig wordt verstrekt door de Opdrachtgever, dan is Bandhosting.nl hiervoor niet 
aansprakelijk, ook niet indien deze onjuistheid of onvolledigheid voor Bandhosting.nl kenbaar was c.q. behoorde te zijn. 

d. De Opdrachtgever heeft het recht om voor het dagelijks gebruik van de website binnen de door Bandhosting.nl aangege-
ven grenzen wijzigingen in de inhoud van de databases, achterliggende pagina’s en de boomstructuren aan te brengen. 
Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Bandhosting.nl wijzigingen aan te bren-
gen in het (basis)ontwerp, de (basis)structuur en de programmatuur.  

e. De Opdrachtgever vrijwaart Bandhosting.nl voor aanspraken met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door 

de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.  
f. Indien dit onderdeel is van de overeenkomst, zal Bandhosting.nl de Opdrachtgever een gebruikersnaam en wachtwoord 

verschaffen. Iedere actie die middels het account van de Opdrachtgever gebeurt, wordt geacht onder de verantwoordelijk-
heid en risico van de Opdrachtgever te geschieden. Bandhosting.nl kan hier dan ook niet voor aansprakelijk worden ge-
steld. In geval van een vermoeden van misbruik van een account dient de Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan 
Bandhosting.nl te melden, zodat hij maatregelen kan nemen. 

 
5. Hosting en aanverwante diensten  
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a. Indien de overeenkomst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/of doorgifte van door de Opdrachtgever 
aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting- of e-maildiensten, geldt voorts het in dit artikel bepaal-
de.  

b. Opdrachtgever zal geen informatie publiceren of aanbieden via (de servers van) Bandhosting.nl die in strijd is met Neder-
lands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrecht-
hebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discrimine-
rend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking 
oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op websites van derden waar dan 
ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn). 

c. Bandhosting.nl heeft het recht om de hierboven onder b bedoelde informatie te verwijderen of ontoegankelijk te maken. 
Tevens is Bandhosting.nl in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van de Opdrachtgever te verstrekken aan de bevoeg-
de instanties. Bandhosting.nl zal de Opdrachtgever informeren over het verloop van deze procedure.  

d. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is Bandhosting gerechtigd hiervan aangifte te doen. Bandhosting.nl 

kan hierbij alle relevante informatie over de Opdrachtgever en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en 
alle andere handelingen verrichten die deze instanties Bandhosting.nl verzoeken te verrichten in het kader van het onder-
zoek.  

e. Indien de Opdrachtgever in strijd handelt met dit artikel is Bandhosting.nl gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke 
ingang te beëindigen. 

f. Opdrachtgever vrijwaart Bandhosting.nl voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Bandhosting.nl is niet aansprake-
lijk voor welke schade dan ook die Opdrachtgever lijdt door een ingrijpen van Bandhosting.nl. 

g. De Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen 
aan de servers. Het is de Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten 
waarvan de Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Bandhosting.nl, overige opdrachtgevers of in-
ternetgebruikers hindert of schade toebrengt. Bandhosting.nl zal de Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele 
maatregelen.  

h. Zonder toestemming van Bandhosting.nl is het de Opdrachtgever verboden de door Bandhosting.nl verschafte gebruikers-
naam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.  

i. Bandhosting.nl kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die Opdrachtgever 
mag gebruiken in het kader van de overeenkomst. Bij overschrijding van dit maximum is Bandhosting.nl bevoegd een extra 
bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer, zoals geoffreerd door Bandhosting.nl. 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. 

j. Opdrachtgever verstrekt hierbij Bandhosting.nl een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever via de systemen van 
Bandhosting.nl verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Bandhosting.nl 
geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de 
Overeenkomst door Bandhosting.nl. 

k. Schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Op-
drachtgever. 

 
6. Domeinnamen en IP-adressen 

a. Indien de overeenkomst (mede) ertoe strekt dat Bandhosting.nl voor de Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen 

van een domeinnaam en/of IP-adres, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.  
b. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adres zijn afhankelijk van en zijn onderworpen 

aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende Domeinnaamleveranciers, waaronder Stichting Internet Do-
meinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adres. 
Bandhosting.nl vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt 
gehonoreerd.  
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c. De Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestiging per e-mail van Bandhosting.nl, waarin wordt vermeld dat de gevraag-
de domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging 
van registratie.  

d. De Opdrachtgever vrijwaart en houdt Bandhosting.nl schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) 
een domeinnaam namens of door de Opdrachtgever.  

e. Bandhosting.nl is niet aansprakelijk voor het verliezen door de Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of 
voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/ ofverkregen, behoudens in geval van 
opzet of grove schuld van Bandhosting.nl.  

f. Indien Bandhosting.nl een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van Opdrachtgever, zal Bandhosting.nl me-
dewerking verlenen aan verzoeken van Opdrachtgever tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam. 

g. Domeinnaamhouder en de Opdrachtgever worden geacht dezelfde (rechts)persoon te zijn. Indien Opdrachtgever en do-
meinnaamhouder verschillende (rechts)personen zijn, dan geldt voorts het in dit lid bepaalde, tenzij domeinnaamhouder 
Bandhosting.nl is ten behoeve van de Opdrachtgever:  

• de Opdrachtgever verplicht zich de domeinnaamhouder te informeren over en te conformeren aan lid h van dit artikel 
welke geldt voor Opdrachtgever; 
• de Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor de naleving van alle overige bepalingen uit de overeenkomst. 

h. De Opdrachtgever dient zich te conformeren aan alle registratievoorwaarden, bepalingen, en (geschillen)regelingen die 
Domeinnaamleveranciers stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam en/ of het IP-adres. Op-
drachtgever wordt verwezen naar domeinnaamvoorwaarden welke horen bij de desbetreffende extensie op een over-
zichtspagina. De domeinnaamvoorwaarden maken deel uit van de Overeenkomst.  

i. Bandhosting.nl heeft het recht de domeinnaam en/of het IP-adres ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar 
eigen naam te (doen) plaatsen wanneer de Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeen-
komst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke 
termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.  

j. In geval van ontbinding van de overeenkomst wegens wanprestatie van de Opdrachtgever is Bandhosting.nl gerechtigd de 
domeinnaam en/of het IP-adres op te heffen.  

k. De Opdrachtgever neemt kennis van de privacyverklaring van Bandhosting.nl en stemt in met het verwerken van persoon-

lijke gegevens voor domeinnamen zoals beschreven in de privacyverklaring.  
l. Indien op Bandhosting.nl een wettelijke verplichting rust om gegevens aan bevoegde instanties te verstrekken, zal Band-

hosting.nl deze verplichting te allen tijde naleven. 
 
7. Beschikbaarheid van systemen en netwerken  

a. Bandhosting.nl zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en 
om toegang tot door Bandhosting.nl opgeslagen data te realiseren, maar biedt hierover geen garanties tenzij anders schrif-
telijk is overeengekomen.  

b. Bandhosting.nl stelt geen reservekopieën (back-ups) ter beschikking aan de Opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk is 
overeengekomen. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om reservekopieën van de bij Bandhos-
ting.nl opgeslagen data te maken.  

c. Bandhosting.nl zal zich inspannen om de door hem gebruikte software up-to-date te houden. Bandhosting.nl is hierbij ech-
ter afhankelijk van haar leverancier(s). Bandhosting.nl is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit 
naar haar oordeel een correcte levering van de diensten niet ten goede komt.  

d. Bandhosting.nl zal zich inspannen om te zorgen dat de Opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken die direct of 
indirect verbonden zijn met het netwerk van Bandhosting.nl. Bandhosting.nl kan echter niet garanderen dat deze netwer-
ken op enig moment beschikbaar zijn.  

e. Indien naar het oordeel van Bandhosting.nl een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het 
netwerk van Bandhosting.nl of derden en/ of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig ver-
zenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare 
software, is Bandhosting.nl gerechtigd alle maatregelen te nemen die hij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wen-
den dan wel te voorkomen. 
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8. Opschorting van de overeenkomst 

a. Bandhosting.nl is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, indien de Opdrachtgever de verplichtingen 
uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of niet na dreigt te komen.  

b. De bevoegdheid tot opschorting vervalt, indien de Opdrachtgever ter verzekering van de nakoming van haar verplichtingen 
genoegzame zekerheid heeft gesteld. 

c. Opschorting van de overeenkomst ontslaat de Opdrachtgever niet van haar betalingsverplichtingen.  
d. Indien Bandhosting.nl door het opschorten van de overeenkomst schade lijdt en/of hierdoor extra kosten heeft gemaakt, 

dan komt dit voor rekening van de Opdrachtgever.  
e. Bandhosting.nl is niet aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van de opschorting.  
 
9. Duur, beëindiging en ontbinding van de overeenkomst 

a. Overeenkomsten worden aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Na het verstrijken van 

de looptijd van de overeenkomst wordt deze stilzwijgend verlengd onder dezelfde voorwaarden.  De overeenkomst kan 
worden opgezegd tegen het einde van de kalendermaand met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen.  

b. Overeenkomsten voor onbepaalde tijd kunnen worden opgezegd tegen het einde van de kalendermaand met inachtne-
ming van een opzegtermijn van twee maanden.  

c. In aanvulling op de wettelijke regels met betrekking tot ontbinding van overeenkomsten (Boek 6 van het Burgerlijk Wet-
boek) geldt dat Bandhosting.nl het recht heeft de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien: 
- na het sluiten van de overeenkomst Bandhosting.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vre-

zen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen;  
- de Opdrachtgever in staat van faillissement is geraakt of indien de Opdrachtgever verkeert in surseance van betaling 

dan wel de activiteiten van de Opdrachtgever worden stilgelegd of geliquideerd; 
- zich omstandigheden voortdoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien na-

koming in redelijkheid niet van de Bandhosting.nl kan worden gevergd;  
- gedurende tenminste 2 maanden sprake is van een overmachtssituatie. 

d. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn alle vorderingen van Bandhosting.nl op de Opdrachtgever direct opeisbaar. 

e. Bandhosting.nl behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.  
 
10. Prijzen en tarieven 

a. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs afspreken. 
b. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De 

prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Bandhosting.nl, geldende voor de periode waarin de werk-
zaamheden zijn verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.  

c. Prijzen zijn exclusief btw.  
d. Bandhosting.nl is gerechtigd de prijs te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oor-

spronkelijke overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanig mate onvoldoende werd ingeschat bij het 
sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Bandhosting.nl, dat in redelijkheid niet van Bandhosting.nl 
mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen hono-
rarium. Bandhosting.nl zal de Opdrachtgever in dat geval het voornemen tot verhoging van het tarief in kennis stellen. 
Bandhosting.nl zal daarbij de omvang van de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden. 

 
11. Betaling 

a. Bandhosting.nl is gerechtigd om bij de Opdrachtgever voorschotten in rekening te brengen. De betaalde voorschotten zul-
len in mindering worden gebracht op de (eind)declaratie.  

b. Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De Opdrachtgever 
kan zich niet op enige korting, verrekening of opschorting beroepen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten 
de betalingsverplichting niet op.  
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c. De Opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van Bandhosting.nl ze-
kerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan Bandhosting.nl te betalen bedragen. De 
aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten be-
hoorlijk gedekt is en dat Bandhosting.nl daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoen-
de geworden zekerheid zal op eerste verzoek van Bandhosting.nl tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te wor-
den.  

d. Indien een factuur niet tijdig wordt voldaan, is Bandhosting.nl gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, ook voor 
andere opdrachten van de Opdrachtgever, zonder daarvoor aansprakelijk te zijn.  

e. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is dan over het opeisbare 
bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd. 

f. Alle kosten die Bandhosting.nl moet maken ter voldoening van de vordering in en buiten rechte, komen voor rekening van 
de Opdrachtgever. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens de Staffel buitengerechtelijke incas-
sokosten, met een minimum van € 150,-.  

 
12. Garantie 

a. Bandhosting.nl zal gedurende een maand na implementatie eventuele gebreken in de website herstellen voor zover de 
website niet voldoet aan de specificaties. Indien Bandhosting.nl en de Opdrachtgever schriftelijk een acceptatietest zijn 
overeengekomen, dan zal Bandhosting.nl gedurende 14 kalenderdagen na de testperiode dergelijke gebreken in de websi-
te herstellen, voor zover deze gebreken samenhangen met wijzigingen/verbeteringen die tijdens de testperiode zijn aan-
gebracht. De Opdrachtgever dient Bandhosting.nl schriftelijk op de hoogte te stellen van de gebreken. 

b. Bandhosting.nl herstelt geen gebreken, indien deze zijn veroorzaakt door de Opdrachtgever, door derden of door gewijzig-
de omstandigheden, waarvan Bandhosting.nl ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet wist.  

c. De garantie vervalt, indien de Opdrachtgever of een derde zonder schriftelijke toestemming van Bandhosting.nl wijzigingen 
in het ontwerp, de structuur of programmatuur aanbrengt, alsmede indien de Opdrachtgever of een derde zonder schrifte-
lijke toestemming van Bandhosting.nl een gebrek probeert te herstellen. 

 
13. Reclameren 

a. De Opdrachtgever dient binnen 8 kalenderdagen na voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst of na factuurdatum 
te reclameren. Reclamatie dient per aangetekend schrijven en onderbouwd te geschieden. In geval reclame niet plaats-
vindt binnen voormelde termijn, dan wordt de Opdrachtgever geacht akkoord te gaan met de uitvoering van de werkzaam-
heden door Bandhosting.nl en de betreffende factu(u)r(en).   

b. Reclames schorten de (betalings)verplichtingen van de Opdrachtgever niet op. 
c. In het geval van terechte reclamatie heeft Bandhosting.nl de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte ho-

norarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk 
niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door de Opdrachtgever reeds betaald 
honorarium. 
 

14. Aansprakelijkheid 

a. De aansprakelijkheid van Bandhosting.nl is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de betreffende opdracht, waarbij 
in geval van een duurovereenkomst ten hoogste zal gelden het factuurbedrag over een periode van twee maanden. Te al-
len tijde is de aansprakelijkheid van Bandhosting.nl beperkt tot een bedrag van maximaal € 1.500. 

b. Bandhosting.nl sluit iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade uit, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, 
gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.  

c. Bandhosting.nl is nimmer aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door de door haar ingeschakelde derden. 
 

15. Storingen en overmacht  

a. Bandhosting.nl heeft het recht om haar systemen, inclusief de website van de Opdrachtgever, of gedeelten daarvan tijdelijk 
buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Bandhosting.nl zal proberen een 
dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om de Op-
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drachtgever tijdig op de hoogte te stellen van de geplande buitengebruikstelling. Bandhosting.nl is echter nimmer aanspra-
kelijk voor eventuele schade die de Opdrachtgever lijdt in verband met zodanige buitengebruikstelling. 

b. Bandhosting.nl is niet aansprakelijk, indien zij door overmacht of onvoorziene omstandigheden niet in staat is of in staat is 
geweest om haar verplichtingen na te komen.  

c. In geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden is Bandhosting.nl gerechtigd de overeenkomst, voor zover deze 
nog niet is uitgevoerd, op te schorten dan wel door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder dat Band-
hosting.nl gehouden is tot schadevergoeding en/of nakoming van de overeenkomst.  

d. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: elke van de wil van Bandhosting.nl onafhankelijke omstandigheid, alsme-
de voor zover daar niet reeds onder begrepen storingen of uitvallen van internet, de telecommunicatiestoringen/storingen 
in het elektronisch berichtenverkeer, netwerkaanval, het onverwachts uitvallen van derden, bedrijfsstoornis, technische 
mankementen, brand, staking, de gevolgen van natuurgeweld e.d. Dit alles ook indien deze moeilijkheden zich voordoen 
bij derden die door Bandhosting.nl bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.  

 

16. Procedure na beëindiging 
a. Partijen zijn over en weer verplicht om na beëindiging van de overeenkomst enig goed waarvan de andere partij eigenaar 

of rechthebbende is en die bij de ene partij in bezit is, onverwijld terug in het bezit te brengen van de andere partij. Bepaal-
de goederen, zoals gegevens(dragers), kunnen ook worden gewist of vernietigd in plaats van teruggegeven, indien de 
rechthebbende partij daar schriftelijk (e-mail/brief) toestemming voor heeft gegeven. 

b. Alle door Bandhosting.nl verstrekte dan wel ingevoerde gegevens blijven te allen tijde eigendom van Bandhosting.nl. De 
Opdrachtgever verkrijgt alleen een niet-exclusieve, overdraagbare licentie welke nodig is voor het uitvoeren van de over-
eenkomst.  
  

17. Geheimhouding 

Bandhosting.nl is verplicht de door of namens de Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie geheim te houden te-
genover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, tenzij een wettelijke plicht tot openbaarmaking 
van die gegevens gebiedt.  
 

18. Rechten van intellectuele eigendom 

a. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde 
materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend 
materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Bandhosting.nl of diens licentiegevers. 

b. De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de overeenkomst of die 
schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal de Opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet ver-
veelvoudigen of openbaar maken. 

c. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de overeenkomst of verleende gebruiks-
rechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. De Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare 
en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 2.000 per inbreuk makende handeling betalen aan Bandhosting.nl, 
onverminderd het recht van Bandhosting.nl om haar 

d.  schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen be-
eindigen.  
 

19. Toepasselijk recht en geschilbeslechting 

a. Op de rechtsverhouding tussen Bandhosting.nl en de Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  
b. Geschillen zullen in eerste aanleg worden berecht door de bevoegde rechter van de woonplaats van Bandhosting.nl; niet-

temin heeft Bandhosting.nl het recht om de kwestie voor te leggen aan de rechter van de vestigingsplaats van de Op-
drachtgever. 

 
20. Overige bepalingen 

a. Bandhosting.nl is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven te wijzigen.  
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b. Bandhosting.nl heeft het recht om zonder voorafgaande kennisgeving deze algemene voorwaarden te wijzigen. De Op-
drachtgever heeft in dat geval het recht de order, voor zover niet (gedeeltelijk) geleverd, te annuleren binnen 8 dagen na 
deze wijziging.  

c. Mocht enige bepaling uit deze voorwaarden achteraf onverbindend blijken, dan wordt die bepaling vervangen door een be-
paling die zoveel mogelijk in lijn ligt daarmee en blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing. 

d. De meest recente versie van deze algemene voorwaarden, zoals te vinden op de website van Bandhosting.nl 
[https://bandhosting.nl/algemene-voorwaarden.html], zal gelden. 

 

 


