
Algemene Leveringsvoorwaarden ALT255
Gevestigd en kantoorhoudende te Lekermeer 12, 1647 Berkhout

Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van ALT255. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door ALT255, tenzij expliciet anders vermeld
wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door ondertekening van een overeenkomst met ALT255 verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden. Deze
voorwaarden werden het laatst gewijzigd op 1 augustus 2002.
Hieronder vindt u de algemene voorwaarden voor uw overeenkomst met ALT255. 
Door het aangaan van een relatie met ALT255 zijn alle betrekkingen tussen ALT255 en haar cliënten onderworpen aan deze algemene levering - en verkoopvoorwaarden,
voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken.
1. Definities
a. Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.
b. Onderhoud van een website: het door ALT255 inpassen van nieuwe door de opdrachtgever aangeleverde informatie (tekst, afbeeldingen) in de bestaande website van de
opdrachtgever, ofwel het schrijven van nieuwe of veranderen van bestaande teksten en beelden in de bestaande website van de opdrachtgever.
c. Verhuur van webruimte op de server door ALT255.
d. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie ALT255 een overeenkomst sluit tot het leveren van producten en/of diensten.
e.Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per fax bevestigd, van levering van 1 of meer producten of diensten van ALT255.
f. Producten of diensten: de inhoud van producten of diensten als gespecificeerd in de offerte.
2. Toepasselijkheid
a. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of
overeenkomst van of met ALT255.
b. Algemene voorwaarden van opdrachtgever en/of derden zijn voor ALT255 niet bindend en niet van toepassing.
3. Aanbieding en acceptatie
a. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege ALT255 gedaan, zijn vrijblijvend, behalve indien door ALT255 schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.
b. Een aanbieding of offerte gedaan door ALT255 heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld.
c. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
d. Een samengestelde prijsopgave verplicht ALT255 niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
4. Aanvang van de overeenkomst
a. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarde is voldaan: Het offerte - of contractformulier is, ingevuld en ondertekend door opdrachtgever,
ontvangen en geaccepteerd door ALT255.
b. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.
5. Uitvoering van de overeenkomst
a. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft ALT255 het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
b. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ALT255 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 ALT255 worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst
benodigde gegevens niet tijdig aan ALT255 zijn verstrekt, heeft ALT255 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.
c. ALT255 is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat ALT255 is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens,
tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor ALT255 kenbaar behoorde te zijn.
d. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan ALT255 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.
6. Wijziging van de overeenkomst
a. 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. 
b. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. ALT255 zal
de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
c. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal ALT255 de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
d. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal ALT255 daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit
honorarium tot gevolg heeft.  
e. In afwijking van lid c zal ALT255 geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan ALT255 kunnen
worden toegerekend.
7. Duur en beëindiging
a. De overeenkomst tot het leveren van 1 in offerte gespecificeerd product (bv. Website) wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd.
b. De overeenkomst betreffende doorlopende levering van diensten (bv. Hosting) wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 3 maanden, tenzij
anders overeengekomen en/of er aanleiding bestaat om de overeenkomst op te zeggen.
c. De overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
d. ALT255 kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens ALT255 niet, niet behoorlijk of niet
volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
e. ALT255 heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van
faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft
alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
f. Beëindiging van de overeenkomst heeft in geen geval restitutie van vooruitbetaalde bedragen tot gevolg.
g. Opdrachtgever dient in geval van beëindiging van de overeenkomst de verrichtte werkzaamheden af te rekenen.
Betreffende hosting:
In de volgende gevallen zal ALT255 allereerst contact opnemen met de opdrachtgever. Mocht de opdrachtgever niet op een redelijke wijze bereikbaar zijn of naar mening van
ALT255 geen gepaste maatregelen nemen om herhaling of continuering te voorkomen heeft ALT255    onverminderd het bepaalde in artikel 18 het recht de overeenkomst
zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen:
- opdrachtgever maakt oneigenlijk gebruik van Internet
- opdrachtgever verspreidt informatie die in strijd is met (inter-)nationale wet - en regelgeving
- opdrachtgever verspreidt informatie die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden opdrachtgever verspreidt informatie die discriminerend is ten aanzien van
uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden
ALT255 zal enkel tot beëindiging van de overeenkomst overgaan indien zij tevens in het handelen van de opdrachtgever aanleiding ziet tot het doen van aangifte bij Justitie.
8. Levering en leveringstijd
Betreffende: website 
a. Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt ALT255 eerst een basisontwerp dat ter goedkeuring en/of controle bij opdrachtgever wordt voorgelegd. Opdrachtgever
controleert dit ontwerp en geeft commentaar, aan- en/of opmerkingen zo spoedig mogelijk door aan ALT255. Na schriftelijke goedkeuring van de opdrachtgever zal ALT255 de
bouw voltooien. Wanneer de opdrachtgever niet binnen de afgesproken termijn reageert gaat ALT255 over tot de voltooiing van de bouw van de website.
b. Na voltooiing van de ontwerpfase als beschreven in punt 8a zal ALT255 de vermoedelijke levertijd mededelen, tenzij een levertijd  is overeengekomen in de offerte. 
Betreffende hosting:
c. Activering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en ontvangst van het verschuldigde bedrag uit hoofde van de eerste factuur.
d. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht gelden de voorwaarden van artikel 9. 
9. Overmacht
a. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en
noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
b. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken,
voorzien of niet-voorzien, waarop ALT255 geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ALT255 niet in staat is de verplichtingen na te komen.
c. ALT255 heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat ALT255 zijn verplichtingen had
moeten nakomen.
d. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden
is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
e. Voorzoveel ALT255 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 ALT255 gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst. 
10. Prijzen
a. Alle in deze voorwaarden genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
b. ALT255 heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is
gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.
11. Betalingsvoorwaarden
a. De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt.  
b. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van ALT255. 
c. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is



voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.
d. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen vooraf te worden
voldaan per factuur, zo niet behoudt ALT255 het recht de presentatie (tijdelijk) stil te leggen. De vergoeding voor andere kosten worden maandelijks vooraf gefactureerd.
e. ALT255 stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.
f. Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die
termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
g. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de factuur aan
ALT255    kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal de ALT255 een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
h. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door ALT255 aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van
de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
i. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn gesteld in 11.f of 30 dagen na factuurdatum, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar
bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
j. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van ALT255 op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
k. ALT255 heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de
opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
ALT255 kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
ALT255 kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
12. Incassokosten
a. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten
rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van
15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.
b. Indien ALT255 hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
c. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever. 
d.  Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.
13. Eigendomsvoorbehoud
a. Al het door ALT255 vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van ALT255 niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het
oorspronkelijk gemaakt is. Onderhoud door derden van door ALT255 gemaakte websites is slechts toegestaan wanneer de door ALT255 vervaardigde onderdelen worden
gebruikt in de website van het bedrijf dat bij ALT255 een contract is aangegaan.
b. Het eigendom van door ALT255 verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij ALT255, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In
het laatste geval kan ALT255 hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is ALT255 gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen
doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
c. ALT255 behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke
informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
14. Aansprakelijkheid
a. Voorzover ALT255 bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop ALT255 weinig of geen invloed kan uitoefenen kan
ALT255 op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met ALT255 of het verbreken ervan ongeacht of deze
schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met ALT255.
b. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is ALT255 slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag.
Iedere aansprakelijkheid van ALT255 voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade
wegens gederfde omzet of winst.
c. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. ALT255 kan niet aansprakelijk
gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
d. ALT255 is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is
aangebracht.
e. De opdrachtgever dient ALT255 terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is
laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door ALT255 geleden schade.
15. Vrijwaringen
a. De opdrachtgever vrijwaart ALT255 voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of
gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
b. Indien opdrachtgever aan ALT255 informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden
of software vrij zijn van virussen en defecten.
16. Overdracht van rechten en verplichtingen
a. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
wederpartij.
17. Invulling door opdrachtgever
a. De opdrachtgever is vrij in de samenstelling van de informatie welke zij elektronisch beschikbaar wilt stellen of via elektronische berichten tussen gebruikers wil uitwisselen,
echter met inachtneming van hetgeen in artikel 5 is bepaald en met uitzondering van "adult-material". Indien door ALT255 "adult-material" wordt aangetroffen zal zij de
opdrachtgever verzoeken de betreffende bestanden van haar server te verwijderen. In uitzonderlijke gevallen kan ALT255 er toe overgaan de betreffende bestanden
eigenhandig te verwijderen.
18. Buitengebruikstelling
a. ALT255 heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever terzake van de
overeenkomst een verplichting jegens ALT255 niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. ALT255 zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis
stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van ALT255 kan worden verlangd.
De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
b. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door ALT255    gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en eventueel een terzake
vastgesteld bedrag voor herendienststelling heeft voldaan.
c. ALT255 heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden.
d. Bij alle bij punt 5 genoemde redenen tot beëindiging van de overeenkomst behoud ALT255 zich het recht geleverde diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen om verdere
schade in de ruimste zin van het woord te kunnen voorkomen.
19. Reclame
a. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan ALT255, waarna
ALT255 deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan ALT255 binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren.
Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder "gebreken".
b. Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.
c. Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.
20. Wijziging van de voorwaarden
a. ALT255 behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
b. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
c. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst
ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.
21. Geschillenregeling en toepasselijk recht
a. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden
volledig van kracht blijven en zullen ALT255 en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen
overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
b.Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
22. Overig
a. ALT255 zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele
vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan ALT255.
b. Wanneer ALT255 bemiddelt bij hosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt.
c. ALT255 is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen
Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen.
Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van gebruiker: www.alt255.nl
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.


