Samenvatting Algemene Voorwaarden van
Primosite (Versie april 2005)
Cliënt/prospect: ........................................... Gelezen/besproken d.d. : ........................... Paraaf: .......
Deze samenvatting dient slechts het doel in algemene zin de essentie van de Algemene Voorwaarden
van Primosite weer te geven en komt nimmer in plaats van de Algemene Voorwaarden.
1.

Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening van Primosite, voor zover



daarvan niet expliciet en schriftelijk wordt afgeweken. De Algemene Voorwaarden zijn ook
van toepassing op mondelinge overeenkomsten.
Opdrachtgever heeft een informatieplicht, voor zover van belang voor het uitvoeren van




4.

Standaard duur van overeenkomsten met betrekking tot de levering en hosting van websites



5.

Opdrachtgever en Primosite hebben geheimhoudingsplicht ten aanzien van de inhoud van



2.
3.

De geldigheidstermijn van offertes is 30 dagen.
verstrekte opdrachten.

is 5 jaar, telkens stilzwijgend te verlengen met 5 jaar.

aanbiedingen en overeenkomsten. Het vermelden van het bestaan van de overeenkomst
(referentie) is voor partijen wél toegestaan.
6.

Afwijkingen in de uitvoering van de opdracht ten opzichte van de overeenkomst geschieden



in onderling overleg en met wederzijds goedvinden. Consequenties met betrekking tot
kwaliteit, looptijd en honorarium worden in dit overleg besproken.
7.

Tarieven met betrekking tot licentie en hosting kunnen eenmaal per jaar door Primosite



worden aangepast. Opdrachtgever kan de overeenkomst zonder kosten ontbinden indien de
tariefwijziging een verhoging betekenen die uitstijgt boven de stijging van consumenten
prijsindex van het CBS. Een tariefverlaging is nimmer reden voor ontbinding van de
overeenkomst.

8.

Facturatie vindt plaats kort, in de regel binnen 7 dagen, na totstandkoming van de



9.

Rente voor overschrijding van de betaaltermijn is gelijk aan de wettelijke rente, met een



overeenkomst. Betaaltermijn is 14 dagen.
minimum van 1% per maand.

10. Eventuele incassokosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
11. Primosite kan de dienstverlening opschorten indien opdrachtgever haar




(betalings)verplichtingen niet nakomt.
12. Opdrachtgever krijgt het gebruiksrecht van het Content Management Systeem en andere



geleverde zaken zoals spreadsheets, importhulpen e.d., ze blijven eigendom van Primosite.
13. Primosite garandeert goede werking van de programmatuur en herstelt fouten op eigen



kosten. Fouten en onvolkomenheden schriftelijk gemeld binnen 3 maanden na oplevering
worden zo snel mogelijk hersteld. Fouten gemeld na 3 maanden worden óf direct óf in een
volgende release hersteld. Het laatste naar het oordeel van Primosite.

14. Aansprakelijkheid van Primosite beperkt zich tot directe schade tot maximaal tweemaal het



honorarium, met een maximum van € 25.000
15. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de inhoud (content) van de website(s) van



opdrachtgever. Dit geldt eveneens voor eventuele aanspraken op intellectuele eigendom
(auteursrecht) door derden.

16. Intellectuele eigendom van de programmatuur ligt bij Primosite. Dat van de inhoud (content)



ligt bij de opdrachtgever.
17. Overeenkomsten zijn niet overdraagbaar.



