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DEFINITIES

ALGEMEEN

1.1	In deze algemene voorwaarden worden de
hiernavolgende termen in de navolgende betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of
uit de context anders blijkt:
a.	Mediacode: de gebruiker van deze algemene
voorwaarden: Mediacode BV gevestigd aan
Westerdok 824 te Amsterdam, ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer
64527662;
b.	opdrachtgever: het bedrijf dat met Mediacode een
overeenkomst aangaat;
c.	overeenkomst: de overeenkomst tussen Mediacode
en de opdrachtgever;
d.	software: de website, de webshop, de applicatie
en/of de softwareprogrammatuur die in het kader
van de overeenkomst door Mediacode aan de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld en/of
door Mediacode is ontwikkeld;
e.	werk: het (website)ontwerp dat, het grafisch
ontwerp dat, de softwareprogrammatuur die, de
huisstijl die en ieder ander werk in de zin van de
Auteurswet dat Mediacode vervaardigd heeft;
f.	content: teksten, afbeeldingen, huisstijl, logo’s,
merken, e.d. die door de opdrachtgever worden
aangeleverd i.v.m. de ontwikkeling van de software
en/of het vervaardigen van het werk;
g.	dienst: de dienst die Mediacode in het kader van de
overeenkomst aan de opdrachtgever levert.

2.1	Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding
en iedere overeenkomst tussen Mediacode en de
opdrachtgever, waarop Mediacode deze voorwaarden
van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze
voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is
afgeweken.
2.2	Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing
op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van
de opdrachtgever.
2.3	De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere
voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk
van de hand gewezen.
2.4	Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene
voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden,
blijven de overige bepalingen van deze algemene
voorwaarden volledig van toepassing. In dat geval heeft
Mediacode het recht om daarvoor in de plaats te stellen
een voor de opdrachtgever niet onredelijk bezwarende
bepaling die de nietige bepaling zo dicht mogelijk
benadert.
2.5	Indien Mediacode niet steeds de strikte naleving van
deze algemene voorwaarden verlangt, brengt dit niet
met zich mee dat deze algemene voorwaarden niet van
toepassing zouden zijn of dat Mediacode het recht zou
verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke,
gevallen de strikte naleving van deze algemene
voorwaarden te verlangen.
2.6	Mediacode heeft het recht deze algemene
voorwaarden te wijzigen en de nieuwe algemene
voorwaarden op de bestaande overeenkomsten van
toepassing te verklaren. De opdrachtgever wordt
schriftelijk of via de e-mail van de gewijzigde algemene
voorwaarden op de hoogte gesteld en van de datum
waarop de nieuwe algemene voorwaarden in werking
treden.
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OFFERTES

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

3.1	De door Mediacode gemaakte offertes zijn vrijblijvend
en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders
aangegeven.

4.1	Een overeenkomst komt tot stand nadat de opdracht
gever de offerte of de overeenkomst heeft ondertekend
en aan Mediacode heeft geretourneerd dan wel nadat
de opdrachtgever op enige andere wijze uitdrukkelijk
akkoord is gegaan met het aanbod van Mediacode.

3.2	De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW,
tenzij anders aangegeven.
3.3	De opdrachtgever staat in voor de juistheid en
volledigheid van de door of namens hem aan
Mediacode opgegeven eisen en specificaties van
de gewenste prestatie en andere gegevens waarop
Mediacode zijn aanbod of offerte baseert.
3.4	Mediacode kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen
worden gehouden indien de opdrachtgever
redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of
aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een
kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
3.5	Een samengestelde prijsopgave verplicht Mediacode
niet tot het verrichten van een gedeelte van de
opdracht tegen een overeenkomstig deel van de
opgegeven prijs.
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UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
5.1	Mediacode zal de overeenkomst naar beste inzicht en
vermogen uitvoeren.
5.2	Mediacode heeft het recht bepaalde werkzaamheden
te laten verrichten door derden.
5.3	Mediacode behoudt zich het recht voor om te allen
tijde wijzigingen en aanvullingen aan te brengen aan
de software of de dienst, ingevolge de technische
evolutie van de software of de dienst. Mediacode
waarborgt bij een eventuele gewijzigde specificatie
een gelijkwaardige functionaliteit en prestatie van de
software of de dienst.

3.6	Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor
toekomstige opdrachten.
3.7	Indien op basis van de offerte geen overeenkomst tot
stand komt, dienen de offerte en alle daarbij behorende
documenten en ontwerpen op eerste verzoek van
Mediacode terstond door de opdrachtgever en voor
zijn rekening en risico te worden geretourneerd aan
Mediacode. De door Mediacode aan de opdrachtgever
verstrekte offertes en daarbij behorende documenten
en ontwerpen blijven eigendom van Mediacode en
mogen zonder toestemming van Mediacode niet
gebruikt, vermenigvuldigd of openbaar gemaakt
worden.
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VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
6.1	De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle
gegevens, waarvan Mediacode 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 Mediacode worden verstrekt.
Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst
benodigde gegevens niet tijdig aan Mediacode zijn
verstrekt, heeft Mediacode het recht de uitvoering
van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de
vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de
gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening
te brengen.
6.2	De opdrachtgever staat in voor de juistheid,
volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem
verstrekte gegevens, ook indien deze van derden
afkomstig zijn.
6.3	De opdrachtgever vrijwaart Mediacode voor eventuele
aanspraken van derden, die in verband met de
uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke
aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

dienst geen rechten van derden schenden, zich
niet onfatsoenlijk of in strijd met de goede zeden of
openbare orde gedragen en niet in strijd met wettelijke
bepalingen handelen. De dienst wordt op basis van fair
use aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien
de opdrachtgever, naar het oordeel van Mediacode,
oneigenlijk gebruik maakt van de dienst, dan is
Mediacode gerechtigd met onmiddellijke ingang de
dienst te blokkeren, zonder dat Mediacode tot enige
schadevergoeding gehouden is. De opdrachtgever
wordt daarvan schriftelijk of via de e-mail op de hoogte
gesteld.
6.8	Indien de opdrachtgever een storing constateert in de
dienst, dan dient de opdrachtgever Mediacode daarvan
zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
6.9	Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig
aan zijn verplichtingen jegens Mediacode heeft voldaan
of onrechtmatig jegens Mediacode handelt, dan
heeft Mediacode het recht de kosten en/of schades
die daaruit voortvloeien aan de opdrachtgever in
rekening te brengen en heeft Mediacode het recht zijn
werkzaamheden op te schorten.

artikel

6.4	De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor
het weergeven van afbeeldingen, tekst, video of
geluidsbestanden waarvan de rechten bij derden liggen.
6.5	De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik
en de juiste toepassing in zijn organisatie van de
software of de dienst en voor het in acht nemen van
door Mediacode gegeven instructies en/of adviezen.

7

WIJZIGING FACTUURADRES OF VERHUIZING
7.1	Indien de opdrachtgever verhuist dan wel het
factuuradres van de opdrachtgever wijzigt, dan dient
de opdrachtgever daaraan voorafgaand zo tijdig
mogelijk zijn nieuwe vestigingsadres en/of nieuwe
factuuradres schriftelijk of via de e-mail aan Mediacode
mede te delen.

6.6	De opdrachtgever draagt zorg voor het goed
functioneren van zijn apparatuur dan wel voor overige
technische voorzieningen welke gebruikt dienen te
worden voor het benaderen en gebruiken van de
software of de dienst.
6.7	De opdrachtgever zal door het gebruik van de
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INLOGGEGEVENS
8.1	De opdrachtgever dient uiterst zorgvuldig om te gaan
met – en is verantwoordelijk voor – zijn inloggegevens.
Indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van
de inloggegevens van de opdrachtgever, dan kan
Mediacode daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

9.4	Indien een vaste prijs is overeengekomen, dan zal
Mediacode daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of
aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van
deze prijs tot gevolg heeft.

artikel

10

CONTRACTSDUUR; UITVOERINGSTERMIJN
8.2	Indien de opdrachtgever constateert dat een derde
ongeautoriseerd gebruik maakt van zijn inlogcodes, dan
dient de opdrachtgever Mediacode daarvan onverwijld
in kennis te stellen.
8.3	Indien Mediacode inloggegevens van de opdrachtgever
ontvangt, dan zal Mediacode verantwoordelijk omgaan
met deze inloggegevens.
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WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST
9.1	Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt
dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is
om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan
te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de
overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
9.2	Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst
wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van
voltooiing van de uitvoering daardoor worden
beïnvloed. Mediacode zal de opdrachtgever zo spoedig
mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

10.1	Een overeengekomen termijn voor de uitvoering is
geen fatale termijn. Mediacode zal er te allen tijde naar
streven om de aangegeven uitvoeringstermijn na te
komen. Niet-tijdige uitvoering geeft de opdrachtgever
geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de
overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting
naar Mediacode.
10.2	In het geval dat een door Mediacode met de
opdrachtgever overeengekomen uitvoeringstermijn
wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis,
die in feite buiten zijn macht ligt en niet aan zijn
doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals
o.a. omschreven in artikel 21 van deze algemene
voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd
met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke
gebeurtenis werd overschreden.
10.3	Indien de uitvoeringsstermijn wordt verlengd wegens
overmacht, dan wordt de opdrachtgever daarvan zo
spoedig mogelijk in kennis gesteld.
10.4	De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde
tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders
overeenkomen.

9.3	Indien de wijziging van of aanvulling op de
overeenkomst financiële en/of kwalitatieve
consequenties zal hebben, dan zal Mediacode de
opdrachtgever hierover inlichten.
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TARIEVEN EN VERGOEDING

BETALING

11.1	Partijen kunnen bij het tot stand komen van de
overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.

12.1	Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de
factuurdatum.

11.2	Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, dan
zal de vergoeding worden vastgesteld op grond van
werkelijk bestede uren. Het uurtarief van Mediacode
wordt schriftelijk of via de e-mail aan de opdrachtgever
kenbaar gemaakt.

12.2	Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de
buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering
van door de opdrachtgever verschuldigde en/of niet
tijdig betaalde facturen, zijn voor rekening van de
opdrachtgever. Als bewijs van de verschuldigdheid
van deze kosten is voldoende de overlegging van de
desbetreffende facturen. Daarnaast zullen deze kosten
op minimaal 15% van het betrokken factuurbedrag
gefixeerd worden en zullen tenminste € 125,- per
vordering bedragen.

11.3	Indien overwerk, nacht- of weekendarbeid verlangd
wordt of noodzakelijk is, dit ter beoordeling van
Mediacode, wordt het uurtarief verhoogd met 25%.
11.4	Indien een opdracht kort na het geven van de opdracht
opgeleverd dient te worden, is het spoedtarief van
125% van het overeengekomen uurtarief van kracht.
Het spoedtarief wordt bepaald aan de hand van de
volgende staffel:
a. 1 tot 5 werkuren binnen 24 uur;
b. 5 tot 15 werkuren binnen 48 uur;
c. 15 tot 20 werkuren binnen 72 uur.
11.5	Mediacode kan een vaste prijs verhogen wanneer
tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat
de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte
hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende
werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst,
en zulks niet toerekenbaar is aan Mediacode, dat in
redelijkheid niet van Mediacode mag worden verwacht
de overeengekomen werkzaamheden te verrichten
tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs.
11.6	Mediacode heeft het recht zijn tarieven aan te passen.
Mediacode zal de opdrachtgever het voornemen tot
aanpassing van het tarief schriftelijk of per e-mail
kenbaar maken. Mediacode zal daarbij de omvang
van en de datum waarop de aanpassing zal ingaan,
vermelden.

12.3	Mediacode is gerechtigd de opdrachtgever bij
bevestiging en aanvaarding van de opdracht een
voorschot te vragen, hetzij éénmalig dan wel
in maandelijkse termijnen of per ontwikkel- of
productiefase.
12.4	Mediacode is, ongeacht de overeengekomen
betalingscondities, te allen tijde gerechtigheid tot
zekerheid voor de betaling van de opdrachtgever
een bankgarantie te verlangen. De kosten van een
dergelijke bankgarantie dienen te worden gedragen
door de opdrachtgever.
12.5	In geval van liquidatie, faillissement of surseance van
betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen
van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
12.6	Betaling dient plaats te vinden zonder korting of
verrekening.
12.7	Rechten worden aan de opdrachtgever verleend
of overgedragen onder de voorwaarde dat de
opdrachtgever alle uit de tussen partijen gesloten
overeenkomsten verschuldigde vergoedingen volledig
betaald heeft.
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DE SOFTWARE
13.1	Met uitzondering van wettelijke niet-uitsluitbare
garanties, wordt de software zoals hij is (“as is”) aan de
opdrachtgever ter beschikking gesteld, zonder enige
vorm van garantie.
13.2	Indien een gebrek aan de software veroorzaakt is door
een handelen en/of nalaten van de opdrachtgever, dan
zijn alle kosten die Mediacode heeft moeten maken
om het gebrek te herstellen voor rekening van de
opdrachtgever.
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AANSPRAKELIJKHEID, VRIJWARING EN
VERJARING
14.1	Mediacode kan niet gehouden worden tot het
vergoeden van enige schade, die een direct of indirect
gevolg is van:
a.	een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt
en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden
toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 21;
b.	enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever,
diens ondergeschikten, dan wel andere personen,
die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn
gesteld.
14.2	De opdrachtgever is onder alle omstandigheden
verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid
van de door hem aangeleverde content. Mediacode is
nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede)
is veroorzaakt doordat de door de opdrachtgever
aangeleverde content en/of overige gegevens
onjuist en/of niet volledig is of door het opvolgen
van de door de opdrachtgever gegeven instructies.
De opdrachtgever vrijwaart Mediacode tegen alle
aanspraken ter zake.

14.3	De opdrachtgever heeft als inhoudelijke deskundige
de plicht de opgeleverde website te controleren op
onjuistheden en fouten. De opdrachtgever vrijwaart
Mediacode tegen iedere aansprakelijkheid op grond
van huidige en toekomstige wetgeving.
14.4	Mediacode is niet aansprakelijk voor welke schade
dan ook door verkeerd of ondeskundig gebruik van de
software of de dienst of door gebruik van de software
of de dienst in strijd met de gebruiksinstructies of
technische specificaties.
14.5	Mediacode is niet aansprakelijk voor de schade die is
veroorzaakt door hackers.
14.6	Mediacode houdt een archief bij van zijn digitale
bestanden en producties. Dit is slechts een eenzijdige
inspanningsverbintenis waaraan geen rechten kunnen
worden ontleend.
14.7	Mediacode is nimmer aansprakelijk voor indirecte
schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde
winst, gemiste omzet, gemiste besparingen,
reputatieschade, opgelegde boetes en schade door
bedrijfsstagnatie.
14.8	Mediacode garandeert niet dat de software of de
dienst zonder onderbrekingen of zonder fouten werkt.
De opdrachtgever erkent dat toegang tot en/of de
werking van de software of de dienst onderbroken
kan worden door diverse redenen. Mediacode is niet
aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit deze
tijdelijke onderbreking. Mediacode zal echter pogen
een volledige continuïteit van de beschikbaarheid
van de software en de dienst te leveren en binnen
aanvaardbare termijnen de onderbreking te (laten)
herstellen. Bepaalde opdrachtgevers van Mediacode
hebben een aanzienlijk hogere omzet dan Mediacode,
hierdoor is Mediacode niet in staat aansprakelijkheid
te aanvaarden voor schade en indirecte schade,
zoals gemiste omzet, vertraging in tijdsplanning etc.
ontstaan door het tijdelijk niet functioneren en/of niet
beschikbaar zijn van de software of de dienst. Wenst
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de opdrachtgever te willen samenwerken met een
bedrijf dat wel bereid is de aansprakelijkheid zoals
omschreven in dit artikel op zich te nemen, dan is de
opdrachtgever verplicht dit schriftelijk of via de e-mail
te melden aan Mediacode. In een dergelijk geval zal
Mediacode de samenwerking met de opdrachtgever
niet aangaan of de overeenkomst voortijdig ontbinden.
Bij een voortijdige ontbinden door Mediacode zullen
alle door Mediacode tot aan het moment van de
ontbinding reeds uitgevoerde werkzaamheden aan de
opdrachtgever in rekening worden gebracht.

op een duurovereenkomst, dan wordt het hiervoor
bedoelde bedrag gesteld op de vergoeding die in
rekening is gebracht aan de opdrachtgever voor de
maand waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis
zich heeft voorgedaan.

14.9	Indien de opdrachtgever of een derde wijzigingen
aanbrengt in het door Mediacode opgeleverde, dan
sluit Mediacode iedere aansprakelijkheid uit ten
aanzien van de werking en eventuele gevolgschade.

14.14	De opdrachtgever vrijwaart Mediacode voor
vorderingen die derden tegen Mediacode instellen
ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden,
waarvoor Mediacode niet aansprakelijk is ingevolge het
voorgaande. De opdrachtgever is gehouden Mediacode
op eerste verzoek schadeloos te stellen voor alle
kosten, schaden en interesten die voor Mediacode
mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van een
door een derde tegen hem ingestelde vordering als
bedoeld in dit lid.

14.10	Mediacode is nimmer aansprakelijk voor enige schade
van welke aard dan ook geleden door de opdrachtgever
verband houdende met het (niet) functioneren van
apparatuur, programmatuur of (internet)verbindingen
van de opdrachtgever.

14.15	De opdrachtgever is gehouden schade beperkende
maatregelen te nemen. Mediacode heeft het recht de
schade ongedaan te maken of te beperken door herstel
of verbetering van de uitgevoerde werkzaamheden en/
of het opgeleverde.

14.11	Materiële schade alsmede alle andere schade
aan computers, netwerken en hard- en software
ten gevolge van aansluiting op het internet of het
gebruik van internet kan Mediacode nimmer worden
aangerekend.

14.16	Alle aanspraken jegens Mediacode die niet binnen 1
jaar na hun ontstaan schriftelijk bij Mediacode zijn
ingediend, vervallen door verjaring.

14.12	Mediacode is niet aansprakelijk voor verminking of
verlies van gegevens als gevolg van verzending van de
gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
14.13	Indien Mediacode aansprakelijk mocht zijn voor
enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van
Mediacode beperkt tot het bedrag van de door de
verzekeraar van Mediacode gedane uitkering. Indien
de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat
of de schade niet door de verzekering wordt gedekt,
dan is de aansprakelijkheid van Mediacode beperkt
tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de
overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking
heeft. Indien de aansprakelijkheid betrekking heeft

artikel
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GEHEIMHOUDING
15.1	Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle
vertrouwelijke informatie, offertes, overeenkomsten
en facturen die zij in het kader van hun overeenkomst
van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere
partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard
van de informatie.
15.2	Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een
rechterlijke uitspraak, Mediacode gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde
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rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en
Mediacode zich ter zake niet kan beroepen op een
wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of
toegestaan recht van verschoning, dan is Mediacode
niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade,
hierdoor ontstaan.
15.3	Mediacode behoudt het recht de door de uitvoering
van de werkzaamheden toegenomen kennis voor
andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij
geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden
wordt gebracht.
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OPSCHORTING EN ONTBINDING
16.1	Mediacode is bevoegd de nakoming van de
verplichtingen op te schorten of de overeenkomst
zonder gerechtelijke tussenkomst middels een
schriftelijke verklaring te ontbinden, indien:
a.	de opdrachtgever de verplichtingen uit de
overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
b.	na het sluiten van de overeenkomst Mediacode
ter kennis gekomen omstandigheden goede
grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de
verplichtingen niet zal nakomen;
c.	aan de opdrachtgever surseance van betaling is
verleend;
d.	de opdrachtgever in staat van faillissement
verkeert;
e.	ten aanzien van de opdrachtgever een wettelijke
schuldsaneringsregeling van toepassing wordt
verklaard;

f.	de onderneming van de opdrachtgever wordt
geliquideerd of beëindigd anders dan ten
behoeve van een overname of samenvoegen van
ondernemingen;
g.	indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft
overschreden.
16.2	Voorts is Mediacode bevoegd de overeenkomst
te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van
de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven
van redelijkheid en billijkheid niet langer kan
worden gevergd, dan wel indien zich anderszins
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat
ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in
redelijkheid niet mag worden verwacht.
16.3	Indien de overeenkomst wordt ontbonden, dan zijn
de vorderingen van Mediacode op de opdrachtgever
onmiddellijk opeisbaar. Indien Mediacode de nakoming
van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn
aanspraken uit de wet en overeenkomst.
16.4	In geval van ontbinding is Mediacode tevens gerechtigd
de registratie van de domeinnaam van de
opdrachtgever ongedaan te maken. Terzake aanvaardt
Mediacode geen aansprakelijkheid voor de door de
opdrachtgever eventueel te lijden schade.
16.5	Mediacode behoudt steeds het recht schadevergoeding
te vorderen.
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artikel

17

VERMELDING SAMENWERKING EN
GEREALISEERDE OPDRACHTEN
17.1	De opdrachtgever gaat akkoord met vermelding van de
samenwerking op de website van Mediacode, de
website van de opdrachtgever, sociale media platforms
zoals LinkedIn en Facebook en nieuwsberichten via
nieuwsbrief of eerder genoemde media. Vermelding
van samenwerking kan gepaard gaan met vermelding
logo en URL.
17.2	Het staat Mediacode vrij gerealiseerde opdrachten
te publiceren op eigen website, platforms van sociale
media en nieuwsberichten.
17.3	Het recht van vermelden en publiceren van gemaakt
werk heeft geen termijn en overstijgt de afloop van de
samenwerking.

artikel

18

INTELLECTUELE EIGENDOM
18.1	De intellectuele eigendomsrechten met betrekking
tot het content berusten bij de opdrachtgever of diens
licentiegevers. De opdrachtgever verleent Mediacode
voor het realiseren van de software of het werk een
niet-overdraagbare licentie op het content voor
het enkele doel en de duur van het ontwikkelen en
opleveren van de software of het werk.
18.2	Al het aangeleverde content dient door de
opdrachtgever op authenticiteit te worden
gecontroleerd en mag niet in strijd zijn met enig recht
van een derde. De opdrachtgever is hiervoor volledig
aansprakelijk. De opdrachtgever dient er zelf voor zorg
te dragen dat de inhoud van zijn website niet in strijd
met de wet is en niet de (auteurs)rechten van derden
schendt.

18.3	Het auteursrecht alsmede alle overige rechten
van intellectuele eigendom ten aanzien van, zowel
voorlopige als definitieve, (ontwerpen van) het werk en
van de software berusten bij Mediacode.
18.4	Mediacode verleent, voor zover noodzakelijk
voor gebruik van de software en het werk door de
opdrachtgever, aan de opdrachtgever een recht
tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten
die berusten op de software of op het werk, tenzij
partijen anders zijn overeengekomen. De licentie
geldt slechts nadat de opdrachtgever aan zijn
financiële verplichtingen, die verband houden met het
vervaardigen van de software of het werk waarvoor de
licentie wordt verleend, heeft voldaan.
18.5	De broncode van de software wordt niet aan de
opdrachtgever verstrekt, tenzij partijen uitdrukkelijk
anders zijn overeengekomen. Voor de levering van de
broncode dient de opdrachtgever aan Mediacode een
afkoopsom te betalen.
18.6	Overdracht van auteursrechten kan enkel middels een
schriftelijke overeenkomst worden overeengekomen.
18.7	Alle door Mediacode verstrekte stukken, zoals
rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen,
webdevelopment, code, software etc., zijn uitsluitend
bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever
en mogen niet door hem zonder voorafgaande
toestemming van Mediacode worden verveelvoudigd,
openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden
gebracht.
18.8	Mediacode is te allen tijde gerechtigd het in opdracht
vervaardigde op een redelijk wijze te signeren. Deze
signering maakt alsdan onderdeel uit van het werk en
mag derhalve niet door de opdrachtgever verwijderd
worden.
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18.9	Mediacode behoudt tevens het recht de door de
uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis
voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij
geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden
wordt gebracht.
18.10	Tot de overeenkomst behoort niet het uitvoeren
van onderzoek naar het bestaan van merkrechten,
tekening- of modelbescherming, auteursrechten en
portretrechten van derden.

artikel

20

OVERDRACHT
20.1	Het is de opdrachtgever niet toegestaan de rechten uit
de overeenkomst aan een derde over te dragen, zonder
uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming
van Mediacode.

artikel

21

OVERMACHT
artikel

19

OPZEGGING
19.1	Indien partijen een overeenkomst voor een bepaalde
tijd zijn aangegaan, dan kan de overeenkomst
niet tussentijds worden opgezegd, tenzij partijen
uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen
19.2	Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst
schriftelijk, daaronder mede begrepen e-mail,
opzeggen. De opzegging dient uiterlijk 3 maanden voor
het einde van de looptijd te geschieden.
19.3	In geval van tussentijdse opzegging door de
opdrachtgever of ingeval van opzegging voordat de
software en/of de dienst is opgeleverd, dan worden alle
reeds uitvoerde werkzaamheden aan de opdrachtgever
in rekening gebracht. Daarnaast heeft Mediacode het
recht de schade van de opdrachtgever te vorderen
die Mediacode door de tussentijdse opzegging lijdt,
waaronder omzetverlies.

21.1	Onder overmacht worden verstaan omstandigheden
die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en
die niet aan Mediacode zijn toe te rekenen. Hieronder
zullen (indien en voor zover deze omstandigheden
de nakoming onmogelijk maken of onredelijk
bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere
bedrijven dan die van Mediacode, wilde stakingen
of politieke stakingen in het bedrijf van Mediacode;
storingen in de digitale systemen van Mediacode
of toeleveranciers en andere voor het tot stand
brengen van de overeengekomen prestatie benodigde
zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij
toeleveranciers of andere derden waarvan Mediacode
afhankelijk is, algemene vervoersproblemen,
stroomstoring, internetstoring, weersomstandigheden,
diefstal, brand, hackersactiviteiten en
overheidsmaatregelen.
21.2	Partijen kunnen gedurende de periode dat de
overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer
duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd
de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot
vergoeding van schade aan de andere partij.
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21.3	Voor zover Mediacode ten tijde van het intreden van
overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen
uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen
nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na
te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt,
is Mediacode gerechtigd om het reeds nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte separaat te
declareren.
21.4	Indien er sprake is van een overmachtssituatie, dan
zal Mediacode de opdrachtgever daarvan zo spoedig
mogelijk op de hoogte stellen.

artikel

een bemiddelende rol en beslist derhalve niet over
de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adres.
Mediacode is niet aansprakelijk voor het geval de
aangevraagde domeinnaam en/of IP-adres niet wordt
gehonoreerd.
22.5 	Mediacode aanvaardt geen aansprakelijkheid ten
aanzien het gebruik van de door de opdrachtgever
gebruikte domein en domeinnaam. De opdrachtgever
vrijwaart Mediacode voor eventuele aanspraken van
derden in verband met het gebruik van de domeinnaam,
ook in het geval Mediacode bij de verkrijging van de
domeinnaam niet als bemiddelaar is opgetreden.

22

HOSTING, DOMEINNAAMREGISTRATIE,
SSL CERTIFICATEN EN IP ADRESSEN
22.1	Een overeenkomst voor hosting, domeinnaam
registratie, SSL certificaten van ontwikkelde
software, of ander online project wordt aangegaan
voor een periode van een jaar en wordt stilzwijgend
met eenzelfde periode verlengd. Opzegging van de
(verlengde) overeenkomst door de opdrachtgever
dient minimaal 3 maanden voor het einde van de
contractperiode te geschieden, aan Mediacode.
22.2	Mediacode is niet aansprakelijk voor uitval of
onbereikbaarheid ten gevolge van storingen in het
internet of bij andere providers, uitval van
elektriciteit e.d.
22.3 	Bij een overeenkomst strekkende tot de opdracht dat
Mediacode zal bemiddelen bij de registratie van een
domeinnaam en/of IP adres, dient voorts hetgeen in dit
artikel is bepaald in acht te worden genomen.
22.4 	Voor de aanvraag, toekenning en het eventueel gebruik
van een domeinnaam en/of IP-adres geldt dat men
afhankelijk en onderworpen is aan van tijd tot tijd
geldende regels en procedures van de betreffende
registrerende instantie. Mediacode speelt terzake

artikel

23

REGLEMENTEN
23.1	De opdrachtgever zal zich opstellen en gedragen
conform hetgeen van een verantwoordelijk en
zorgvuldig internetgebruiker kan en mag worden
verwacht.
23.2	Mediacode hanteert de zogenaamde `fair use
policy’. Dit houdt in dat bij een `normaal’ gebruik de
ter beschikkingstaande diensten en services van
Mediacode door de opdrachtgever en haar andere
gebruikers onbeperkt kunnen worden benut mits
niet anders overeengekomen. De opdrachtgever
conformeert zich, mede in het belang van de andere
gebruikers avn de diensten en services van Mediacode,
aan het bovenbedoelde `normale’ gebruik.
23.3 	De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de
overschrijding van de overeengekomen hoeveelheid
dataverkeer, alsmede voor het overschrijden van de
`fair use’. Mediacode behoudt zich het recht voor om in
geval van overschrijding als bedoeld in de vorige zin de
overtreder per maand een bedrag van EUR. 0.01 per
megabyte dataverkeer te factureren.
23.4 	Het is de opdrachtgever niet toegestaan illegale
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programma’s of bestanden(bijvoorbeeld warez, MP3,
pirated software, hackers programma’s of archieven) te
uploaden naar een account of te verspreiden.
23.5 	In verband met de in de regel (te) grote beïnvloeding
van een systeem, is het de opdrachtgever niet
toegestaan om chat-rooms te installeren.
23.6 	Wegens de unieke resource karakteristieken en traffic
patronen verbonden met bepaalde typen sites en de
daaruit voortvloeiende onevenredige belasting voor
het netwerk, zijn de volgende handelingen en sites
uitgesloten van vrij dataverkeer:
- subhosting;
-h
 et verzenden van shareware, geluid, video, beeld en
multimedia archieven;
- mirror sites;
- sites als distributiepunten;
- s ites met als primair doel het verspreiden van
bestanden.
23.7	Gebruikersnaam, gebruikerscode en wachtwoord zijn
strikt persoonlijk. Vanwege mogelijk misbruik is het
niet toegestaan dat deze informatie wordt verspreid
onder derden.
23.8	Het is de opdrachtgever niet toegestaan om vanaf het
inlogaccount serverprocessen te laden (IRC of IRC-bots).
23.9 	Ieder inlogaccount heeft zijn eigen cgi-bin (script
directory). Het staat de opdrachtgever vrij te kiezen
welke cgi-scripts hij wenst te gebruiken. Mediacode
behoudt zich daarentegen het recht voor om zonder
voorafgaande aankondiging cgi-scripts te deactiveren,
indien deze de werking van de server mocht
beïnvloeden.

23.10	De opdrachtgever verricht generlei handelingen,
zoals onder meer het opstarten van processen/
programma’s, op de systemen van Mediacode, waarvan
aangenomen kan worden dat deze schade zouden
kunnen toebrengen aan de systemen van Mediacode
en/of overige internetgebruikers, dan wel het gebruik
daarvan naar het oordeel van Mediacode kunnen
hinderen of verhinderen.
23.11	Het is de opdrachtgever, alsmede anderen die
gebruik maken van de producten en diensten van
Mediacode, niet toegestaan om de verbindingen,
systemen en de aan de opdrachtgever ter beschikking
gestelde opslagruimte en schijfruimte te gebruiken
voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn
met de wet, goede zeden en de openbare orde, de
overeenkomst of deze algemene voorwaarden en de
algemeen aanvaardbare normen, en in de toekomst
te aanvaarden normen, die van toepassing zijn op het
gebruik van het internet (Netiquette, zoals vastgelegd
in RFC 1855 (ftp://ftp:.ripe.net/rfc/rfc1855.txt.)).
Hieronder vallen bijvoorbeeld de volgende handelingen
en/of gedragingen:
-h
 et opslaan en verspreiden van informatie
die discriminerend is wegens godsdienst,
levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht
of die op eenandere wijze kwetsend kan worden
genoemd;
-h
 et bedreigen en/of op andere wijze lastig vallen van
personen, mede daaronder begrepen het zogenaamde
`mailbommen’;
-h
 et inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde
werken of het anderszins in strijd handelen met de
intellectuele eigendomsrechten van derden;
-h
 et opslaan en verspreiden van kinderporno,
pornografie, obsceen en sex-gerelateerd materiaal;
- het
 verrichten en promoten van illegale activiteiten;
-h
 et zonder toestemming binnendringen van andere
computers en netwerken op het internet (hacken);
-h
 et verspreiden van virussen of het anderszins
opzettelijk verstoren van communicatie of
gegevensopslag;
-h
 et verspreiden van vertrouwelijke informatie;
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- het opslaan en het ongevraagd en onaangekondigd
verspreiden van ongewenste electronische
berichten (spamming, flames).
-h
 et vernielen, beschadigen, onstabiel en/of
onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde
werken en software van anderen.
	Onder de bovenaangegeven handelingen en/of
gedragingen wordt tevens verstaan het opnemen van
verwijzingen en links naar sites waarop in strijd wordt
gehandeld met hetgeen boven is bepaald.
	De bovenstaande opsomming is niet limitatief bedoeld.
Mediacode behoudt zich het recht voor om op basis van
geldende wet en regelgeving, richtlijnen en algemeen
aanvaardbare normen nadere invulling te geven aan
hetgeen zij terzake toelaatbaar acht.
23.12	De opdrachtgever verplicht zich om de juiste
persoonsgegevens aan Mediacode door te geven. Bij
eventuele adreswijzigingen, daaronder mede begrepen
e-mail adressen, en eventuele andere mutaties in de
bovengenoemde gegevens, verplicht de opdrachtgever
zich om deze wijzigingen tijdig aan Mediacode bekend
te maken. Indien de opdrachtgever nalatig is ten
aanzien van zijn verplichting als bedoeld in dit artikellid
en als gevolg daarvan een tot de opdrachtgever
gerichte verklaring of mededeling hem niet of niet
tijdig bereikt, geldt dat deze verklaring of mededeling
nochthans haar werking heeft.

artikel

24

NIET-OVERNAME PERSONEEL
23.1	De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de
overeenkomst alsmede 1 jaar na beëindiging daarvan,
op generlei wijze, medewerkers van Mediacode
behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft
plaatsgehad, in dienst nemen dan wel anderszins, direct
of indirect, voor zich laten werken.

artikel
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TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
24.1	Op elke overeenkomst is Nederlands recht van
toepassing.
24.2	Alle geschillen voortvloeiend uit of direct verband
houdend met een overeenkomst waarop deze voor
waarden van toepassing zijn zullen bij uitsluiting worden
onderworpen aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

23.13	Mediacode aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor enige schade, van welke aard dan ook, welke
voortvloeit uit bovenstaande handelingen en
gedragingen van de opdrachtgever
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