
OVEREENKOMST ONTWIKKELING EN LEVERINGWEBSITE
De ondergetekenden:
Opdrachtgever en Opdrachtnemer hier ook gezamenlijk te noemen “Partijen” en ieder individueel een “Partij”.

Overwegende dat:
1. Opdrachtgever,  Opdrachtnemer wil inschakelen voor het bouwen van een website (“Opdracht”).2. Partijen uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht in dezin van artikel 7:400 e.v. BW ;3. Partijen uitdrukkelijk niet beogen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v.BW ;4. Partijen de voorwaarden van de Opdracht in deze overeenkomst (”Overeenkomst”) wensen vast teleggen.

Komen hierbij overeen als volgt:
Artikel 1 Onderwerp overeenkomst

1. Opdrachtnemer  ontwikkelt en levert aan Opdrachtgever een website volgens de (functionele en overige )specificaties zoals omschreven in  zoals deze door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer zijn aangeleverd.2. Daartoe Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever een “Functioneel Ontwerp”

Artikel 2 Vergoeding

Artikel 3 Samenwerking en levering
1. Opdrachtnemer accepteert de opdracht en aanvaardt daarmee de volle verantwoordelijkheid voor het opjuiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.2. Opdrachtnemer deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in. Wel vindt,  voor zover dat voor de uitvoeringvan de opdracht nodig is,  afstemming met Opdrachtgever plaats in geval van samenwerking met anderen,zodat deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt Opdrachtnemer zichnaar de arbeidstijden bij Opdrachtgever.3. Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. Hij/zijverricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding vanOpdrachtgever. Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van deopdracht.4. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer tijdig te voorzien van alle informatie en gegevens die nodig zijn voorde uitvoering van de overeenkomst,  waaronder zo mogelijk technische gegevens,  eventuele gewensteapplicaties,  bestanden,  documentatie,  testgegevens,  werkbeschrijvingen en/of overige relevanteinformatie. Opdrachtgever staat in voor,  en garandeert de juistheid van die hiervoor bedoelde gegevens.Opdrachtgever is voorts verantwoordelijk voor,  en aanvaardt het risico van,  mogelijke problemen en/ofaanspraken voortvloeiende uit de inhoud,  nauwkeurigheid,  volledigheid en consistentie van al dergelijkedoor Opdrachtgever verstrekte gegevens,  materialen en informatie.5. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie niet,  niet-tijdig of nietovereenkomstig de afspraken ter beschikking wordt gesteld aan Opdrachtnemer of indien Opdrachtgeverop andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet heeft Opdrachtnemer het recht de nakoming van zijnverplichtingen op te schorten zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden kan worden.Opdrachtnemer is voorts gerechtigd om de in dit verband extra gemaakte kosten in rekening te brengenbij Opdrachtgever.6. Alle door Opdrachtnemer opgegeven,  of op enig moment op te geven,  leveringstermijnen gelden altijd bijbenadering en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Derhalve kunnen de indicaties vanleveringstermijnen op geen enkele wijze een toerekenbare tekortkoming van de kant van Opdrachtnemertot gevolg hebben,  noch is de Opdrachtgever in enig geval gerechtigd aanspraak te maken op enigeschadevergoeding.



7. Indicaties van leveringstermijnen zijn gebaseerd op de ten tijde van de overeenkomst geldendewerkomstandigheden en tijdige aanlevering van materialen,  documenten en/of werkinstructies. Indienvertraging ontstaat ten gevolge van wijzigingen in genoemde omstandigheden en/of ten gevolge van niettijdige levering van materialen,  documenten  en/of werkinstructies van leveranciers waarvanOpdrachtnemer en/of Opdrachtgever zich bedient,  dan wordt de leveringstermijn voor zover nodigverlengd en/of vervalt deze. Dit zonder dat het recht van Opdrachtnemer vervalt zoals in het vorige lid vandit artikel is uiteengezet.

Artikel 4 Intellectuele eigendomsrechten
1. Indien en voor zover Opdrachtnemer van Opdrachtgever in het kader van te verrichten werkzaamhedenwerken ter beschikking gesteld krijgt,  garandeert Opdrachtgever te dier zake dat Opdrachtgever hetintellectueel eigendomsrecht heeft,  althans een zodanige licentie op de werken heeft verworven dat hetOpdrachtnemer  in het kader van de overeenkomst is toegestaan handelingen met betrekking tot dezewerken te verrichten. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van alle aanspraken van derden diebetrekking hebben op inbreuken op intellectuele eigendomsrechten als hiervoor bedoeld.2. De bepalingen inzake voorbehoud van intellectuele eigendomsrechten gelden niet voorzover dat in strijdis met eventuele van toepassing zijnde open source licenties.

Artikel 5 Geheimhouding
1. Alle in het Functioneel Ontwerp vastgelegde informatie zal als vertrouwelijk worden behandeld.2. Partijen zullen informatie die is verkregen of ter beschikking is gesteld door de een van de partijenuitsluitend gebruiken overeenkomstig het bepaalde in de overeenkomst en deze niet direct of indirect aanderden verstrekken,  of hiertoe toestemming geven,  zonder voorafgaande schriftelijke toestemming vande andere partij. Partijen,  zullen voorts alle benodigde voorzorgsmaatregelen nemen om deze tebeschermen tegen ongeautoriseerd gebruik en openbaarmaking.

Artikel 6 Aansprakelijkheid en niet-toerekenbare tekortkomingen
1. De totale aansprakelijkheid van de wegens een toerekenbare tekortkoming in de of uit enige anderehoofde,  daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een metOpdrachtgever overeengekomen garantieverplichting en vrijwaring,  beperkt tot vergoeding van directeschade tot maximaal een bedrag gelijk aan het totaal van de vergoedingen (excl. BTW ) dat in maximaal dezes (6) maanden voorafgaande aan het schadeveroorzakende feit voor de website is betaald. In geen gevalzal de totale,  cumulatieve aansprakelijkheid van  de Opdrachtnemer voor directe schade,  uit welke hoofdedan ook,  echter meer bedragen dan € . Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: a) de kosten diede Opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van haar oudesysteem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat  de Opdrachtnemer op eenvoor haar bindende datum niet heeft gepresteerd,  verminderd met eventuele besparingen die het gevolgzijn van de vertraagde prestatie;  b) redelijke kosten,  gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en deomvang van de schade,  voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van ditartikel;  c) redelijke kosten,  gemaakt ter voorkoming of beperking van schade,  voor zover deOpdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van ditartikel.2. De aansprakelijkheid van  de Opdrachtnemer voor indirecte schade,  gevolgschade,  gederfde winst,boetes of naheffingen,  gemiste besparingen,  verminderde goodwill,  schade door bedrijfsstagnatie,schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever,  schade verband houdende met hetgebruik van door Opdrachtgever aan  de Opdrachtnemer voorgeschreven materialen of programmatuurvan derden en schade verband houdende met de inschakeling van door Opdrachtgever aan  deOpdrachtnemer voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten.  De Opdrachtnemer kan op geen enkelewijze aansprakelijk gesteld worden voor schade welke voortvloeit uit onzorgvuldig gebruik van dewebsite,  onjuist beheer van wachtwoorden of oneigenlijk gebruik. Eveneens is uitgesloten deaansprakelijkheid van  de Opdrachtnemer wegens verminking,  vernietiging of verlies van gegevens ofdocumenten.3. De in artikel 8.1 en 8.2 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover deschade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Opdrachtnemer of diens personeel.

Artikel 7 Overmacht
1. In geval van overmacht wordt de nakoming van de Overeenkomst en alle daarmee samenhangendeverplichting(en) geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de overmacht situatie,  zonder dat



partijen over en weer tot enige schadevergoeding terzake gehouden zijn,  mits de partij die zich opovermacht beroept bewijsstukken overlegt aan de andere partij waaruit de overmacht situatie blijkt.2. Als een Partij door overmacht tekort schiet in de nakoming van enige verplichting voortvloeiend uit deOvereenkomst kan de andere Partij,  indien vaststaat dat nakoming blijvend onmogelijk zal zijn,  danwelindien een periode van meer dan dertig (30) Werkdagen is verstreken,  de Overeenkomst geheel ofgedeeltelijk,  door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst met onmiddellijkeingang buiten rechte ontbinden,  zonder dat Partijen over en weer tot enige schadevergoeding te zijngehouden. Hetgeen reeds is gepresteerd door de Opdrachtnemer zal door Opdrachtgever terstondworden betaald.3. Onder overmacht aan de zijde van de Opdrachtnemer wordt mede verstaan: elektriciteitsstoring,  storingvan internet,  computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten.

Artikel 8 Looptijd, beëindiging en opschorting
1. De overeenkomst vangt aan na ondertekening door Partijen en eindigt als Partijen alle prestaties over enweer verricht hebben.2. Elk der partijen kan deze overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel ofgedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij – al dan niet voorlopig – surseance van betalingwordt verleend,  indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd,  indien deonderneming van de andere partij definitief wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve vanreconstructie of samenvoeging van ondernemingen,  indien Opdrachtgever  toerekenbaar tekortschiet terzake van één of meer van zijn verplichtingen en/of nakoming onmogelijk is,  indien voor Opdrachtnemer raannemelijk is dat Opdrachtgever  niet in staat of bereid is of zal zijn om aan haar verplichtingen tevoldoen.3. Opdrachtnemer is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden danwel tot schadevergoeding gehouden.4. In geval van ontbinding als hiervoor bedoeld,  is Opdrachtgever gehouden alle reeds door Opdrachtnemergemaakte kosten terstond te vergoeden,  onverminderd het recht van Opdrachtnemer om volledigeschadevergoeding te vorderen.5. Indien Partijen op het moment van ontbinding van een overeenkomst reeds prestaties ter uitvoeringdaarvan hebben verricht en ontvangen,  dan zullen deze prestaties en daarmee samenhangendebetalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.

Artikel 9 Algemene bepalingen
1. W ijzigingen in deze Overeenkomst zijn niet rechtsgeldig,  tenzij Partijen dit schriftelijk zijnovereengekomen en door Partijen is ondertekend.2. Indien één van de bepalingen van de Overeenkomst nietig is of wordt vernietigd,  zullen de overigebepalingen van de Overeenkomst van kracht blijven en treden Partijen in overleg om een vervangendebepaling overeen te komen.3. Indien en voorzover tegenstrijdigheden voorkomen tussen Overeenkomst en de bij deze Overeenkomstbehorende Bijlagen,  geldt het gestelde in deze Overeenkomst.

Artikel 10 Karakter van de overeenkomst en vrijwaring
1. Deze overeenkomst is een overeenkomst van opdracht in de zin van de artikelen 7:400 e.v. van hetBurgerlijk Wetboek. Partijen beogen uitdrukkelijk geen arbeidsovereenkomst te sluiten in de zin vanartikel 7:610 e.v. van het Burgerlijk Wetboek,  vanwege de door partijen wenselijk geachte zelfstandigheiden onafhankelijkheid van Opdrachtnemer.2. Partijen ervoor kiezen om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers ofgelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en deartikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordtbeschouwd (Besluit van 24 december 1986,  Stb. 1986,  655),  buiten toepassing te laten en daartoe dezeovereenkomst opstellen en ondertekenen voordat uitbetaling plaatsvindt;3. Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever voor alle vorderingen van de fiscale en/ofsocialeverzekeringsautoriteiten terzake van belastingen,  sociale verzekeringspremies (werkgevers- enwerknemersdeel) en opgelegde boetes en interest in verband met of voortvloeiende uit het standpunt vangenoemde autoriteiten dat,  anders dan de uitdrukkelijke intentie van partijen,  de Opdrachtnemer voorfiscale en/of socialeverzekeringsdoeleinden in dienstbetrekking is bij Opdrachtgever.

Artikel 11 Toepasselijk recht, geschil



1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.2. Alle geschillen tussen Partijen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst of vanovereenkomsten en akten die daarvan het gevolg zijn,  zullen in eerste instantie worden beslecht doormiddel van gerechtelijke procedures voor de bevoegde rechter te .

Ondertekening:
Aldus overeengekomen en ondertekend:
Opdrachtgever Opdrachtnemer


