Algemene Voorwaarden - versie 2016.01
1. 		Algemeen
A. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
B. Alle geschillen, daaronder begrepen die slechts door een van de par		tij en als zodanig wordt beschouwd, worden beslecht door de Neder		landse rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van
		StudioBlender.
C. 		Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbieding			en, offertes of overeenkomsten tussen StudioBlender en haar op		drachtgever.
D. De (ver)nietig(baar)heid van één of meerdere bepalingen in deze
		Algemene Voorwaarden tast de rechtsgeldigheid van de overige be		palingen niet aan.
E. 		StudioBlender wijst de toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden
		van haar opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.
2. 		Overeenkomst, offerte en bevestiging
A. 		Offertes zijn vrijblijvend en zijn twee weken geldig. Prijsopgaven
		kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in
			de werkzaamheden en andere heffingen en/of premies van over		heidswege die ontstaan na uitbrenging van de offerte dan wel aan		bieding. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automa		tisch voor toekomstige opdrachten.
B. Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden
		bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks
		mee instemt dat StudioBlender een aanvang met het uitvoeren van
		de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeenge		komen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden
		StudioBlender eerst nadat deze schriftelijk door StudioBlender zijn
		bevestigd.
C. 		Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan an		deren dan StudioBlender wenst te verstrekken of de opdracht reeds
		eerder aan een ander heeft verstrekt, dient hij StudioBlender hiervan
		op de hoogte te stellen.
3. 		De uitvoering van de overeenkomst en risico-overgang
A. 		De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijker		wijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door
		StudioBlender mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het
		tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke
		gegevens, informatie, materialen of bestanden.
B. Een door StudioBlender opgegeven termijn voor het volbrengen van
		het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de
		inhoud van de overeenkomst anders blijkt.
C. Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests,
		het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies
		van de voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen, niet tot de op		dracht van StudioBlender.
D. Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt
		overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de
			laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controle		ren en goed te keuren.
E. 		Indien StudioBlender, al dan niet in naam van de opdrachtgever, op		drachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden
		zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van StudioBlender
		zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.
4. 		Verantwoordelijkheden
A. 		De opdrachtgever is zich ervan bewust dat het resultaat van de werk			zaamheden afhankelijk is van een adequate en effectieve samenwer		king met StudioBlender reden waarom de opdrachtgever gehouden is
		alle gewenste informatie en bescheiden te verschaffen die voor de

		uitvoering van de overeenkomst wenselijk of noodzakelijk zijn.
B. De opdrachtgever draagt het risico van selectie, gebruik, toepassing
		en beheer in haar organisatie van alle apparatuur, programmatuur,
		websites/-shops, databestanden, alsmede van de door StudioBlender
			te leveren zaken of te verrichten werkzaamheden.
C. 		De (beleids-)keuze of beslissing door de opdrachtgever op basis van
			de door StudioBlender geleverde zaken, verrichte diensten, verstrekte
			informatie opgegeven adviezen berust te allen tijde uitsluitend bij de
		opdrachtgever die daarvoor zelf verantwoordelijk en aansprakelijk is.
D. StudioBlender aanvaardt of accepteert geen enkele verantwoordelijk			heid of aansprakelijkheid voor door of namens de opdrachtgever zelf
			gemaakte dan wel door of namens deze ter beschikking gestelde do			cumenten, afbeeldingen, logo’s, video- of audiomateriaal, ontwer
			pen, schetsen, opgaven van capaciteiten en alle productspecificatie
		in de ruimste zin van het woord, plannen, schema’s e.d. (hierna:
		‘de Materialen’), alsmede niet van de Materialen die uitdrukkelijk
			door of namens de opdrachtgever worden voorgeschreven. De op			drachtgever zal StudioBlender op eerste verzoek vrijwaren voor aan			spraken van derden uit dien hoofde (aanspraken op grond van intel			lectuele eigendomsrechten daaronder begrepen).
5. 		Inschakelen van derden
A. 		Indien inschakeling van derder naar het oordeel van de opdrachtne			mer redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van een
		opdracht, dan wel uit de aard van een opdracht voortvloeit, is de op		drachtnemer gerechtigd om namens en voor rekening van de op			drachtgever derden opdracht tot levering of anderszins ter beschik			kingstelling van goederen en/of diensten te leveren.
B. Indien StudioBlender op verzoek van de opdrachtgever een begroting
			voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een
			indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan StudioBlender na			mens de opdrachtgever offertes aanvragen.
C. 		Indien bij de uitvoering van de opdracht StudioBlender volgens uit			drukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of dien		sten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden
			doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de
			Algemene Voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de
		kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of
			diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.
6. 		Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten
A. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, komen alle uit de op			dracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom - waaron		der het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht - toe aan
			StudioBlender. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan
		worden door een depot of registratie, is uitsluitend StudioBlender
		daartoe bevoegd.
B. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, behoort niet tot de op		dracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten,
			waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten,
		auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor
		een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke be		schermingsvormen voor de opdrachtgever.
C. 		Tenzij het werk er zich niet voor leent, is StudioBlender te allen tijde
			gerechtigd om zijn naam op of bij het werk te (laten) vermelden of
			verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voor
		afgaande toestemming hetwerk zonder vermelding van de naam
			van StudioBlender openbaar te maken of te verveelvoudigen.
D. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de op			dracht door StudioBlender tot stand gebrachte foto’s, werktekening		en, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerp-

			schetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden,
		eigendom van StudioBlender, ongeacht of deze aan de opdrachtgever
			of aan derden ter hand zijn gesteld.
E. 		Het is voor de opdrachtgever nimmer toegestaan het door opdrachtnemer vervaardigde werk door te verkopen aan derden. Wanneer de
			opdrachtgever niet langer gebruik wenst te maken van de door de
			opdrachtnemer vervaardigde producten, dienen de producten over
		gedragen te worden aan de opdrachtnemer. Indien de producten 1 op
			1 kunnen worden doorverkocht door de opdrachtnemer, kan de op			drachtgever hierop aanspraak maken en maximaal 50% van zijn
			factuurbedrag (exclusief BTW) terug vorderen van de opdrachtnemer.
F. 		Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever
		noch StudioBlender jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking
			tot gebruikte materialen en gegevens.
G. Opdrachtgever vrijwaart StudioBlender tegen elke aanspraak van een
			derde wegens een (eventuele) inbreuk op een recht van intellectueel
			eigendom van die derde.
H. Enkel StudioBlender is bevoegd – zonder dat voorafgaand overleg of
			goedkeuring van de opdrachtgever is vereist – haar rechten en ver		plichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden
		over te dragen.
7. 		Gebruik en licentie
A. 		Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen
			ingevolge de overeenkomst met StudioBlender, verkrijgt hij een li			centie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het
			recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de
		bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de be		stemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening
		beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment
			van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens be			stonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van
			de overeenkomst aan StudioBlender bekend te zijn gemaakt.
B. De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van
			StudioBlender niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze
			te (laten) gebruiken dan is overeengekomen.
C. 		Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking
			gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de op			dracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen:
				
a. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)
				
verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig)
				
nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming
				
van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van
				
ondergeschikte betekenis is;
				
b. indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig
				
wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met
				
de redelijkheid en billijkheid;
				
c. StudioBlender heeft met inachtneming van de belangen
				
van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebrui				
ken voor zijn eigen publiciteit of promotie.
8. 		Honorarium en bijkomende kosten
A. 		Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die
		StudioBlender voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor ver			goeding door opdrachtnemer in aanmerking.
B. Indien StudioBlender door het niet tijdig of niet aanleveren van vol			ledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen/bestanden of
		door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt
			is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze werk			zaamheden apart te worden gehonoreerd, op basis van de gebruike		lijk door StudioBlender gehanteerde honorariumtarieven.

C. 		Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten
			of omstandigheden, die moeten blijken uit de ad ministratie van de
			opdrachtgever, heeft StudioBlender na een opgave van de opdracht
			gever het recht de administratie van de opdrachtgever door een
			accountant te laten controleren. Indien de uitkomst van de controle
			door de accountant meer dan 2% of € 100,= afwijkt van de opgave en
			de afrekening door de opdrachtgever, komen de kosten van deze
			controle voor rekening van de opdrachtgever.
9. 		Betaling
A. 		Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurda		tum. Indien na het verstrijken van deze termijn door StudioBlender
			nog geen volledige betaling is ontvangen, is de opdrachtgever direct
			in verzuim.
B. Indien StudioBlender bij het in verzuim raken van de opdrachtgever
			buitengerechtelijke (incasso)maatregelen neemt, komen de kosten
			daarvan voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke
			kosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag met een
			minimum van € 150,=.
C. 		StudioBlender heeft op elk moment het recht om van de opdracht		gever zekerheid voor de betaling te verlangen dan wel vooruitbeta			ling van de werkzaamheden te vorderen. StudioBlender is bevoegd
			de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, totdat de op			drachtgever voldoende zekerheid heeft gesteld, althans tot de op			drachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
D. StudioBlender is eveneens gerechtigd om de overeengekomen dienst
			geheel of gedeeltelijk of tijdelijk buiten gebruik te stellen, onder
			andere vanwege onderhoud, wanbetaling of overig wanpresteren van
			de opdrachtgever, zonder daarbij schadeplichtig te worden tegenover
			de opdrachtgever.
E. 		De opdrachtgever verricht de aan StudioBlender verschuldigde beta			lingen zonder korting of verrekening, behoudens verrekening met op
			de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten,
			die hij aan StudioBlender heeft verstrekt. De opdrachtgever is niet
		gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden
			op te schorten.
10. Opzegging en ontbinding van de overeenkomst
A. 		Indien de overeenkomst door StudioBlender wordt ontbonden we			gens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de over			eenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever het hono			rarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrich			te werkzaamheden te betalen. StudioBlender is gerechtigd de ove			reenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder ingebrekestelling en zonder
			dat rechterlijke tussenkomst is vereist, te beëindigen. Gedragingen
			van de opdrachtgever op grond waarvan van StudioBlender redelij			kerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afge			rond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare te			kortkoming.
B.		Het bepaalde in lid A is van overeenkomstige toepassing ingeval van:
		schorsing van betalingen, aanvragen of verlening van surseance van
			betaling, faillietverklaring of het van toepassing verklaren van de
			schuldsaneringsregeling, of liquidatie van de zaken van de opdracht			gever of van zijn overlijden, of indien de opdrachtgever door beslag			legging of anderszins de beschikking over zijn vermogen verliest. In			dien deze omstandigheden zich voordoen, is de opdrachtgever ver			plicht dit onverwijld schriftelijk aan StudioBlender te melden.
C.		In de gevallen genoemd als in lid A en lid B van dit artikel is iedere
			vordering die StudioBlender heeft op de opdrachtgever direct en
			volledig opeisbaar.
D. Opschorting, staking en/of ontbinding laten de betalingsverplichting

		voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet. Daarenboven is de
			opdrachtnemer alsdan gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen
			vergoeding van schade, kosten en interesten veroorzaakt door de
			wanprestatie van de opdrachtgever en de ontbinding van de over		eenkomst, daaronder begrepen het door de opdrachtnemer gederfde
			inkomen.
11. Reclames, klachten en bewijs
A. 		Ter zake van zichtbare gebreken moet de opdrachtgever terstond na			dat de opdrachtnemer de door hem verrichte werkzaamheden aan de
			opdrachtgever heeft geleverd of voorgelegd, dan wel binnen tien
			werkdagen na het verschijnen van het product, schriftelijk reclame			ren.
B. Ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te worden gere			clameerd binnen tien werkdagen nadat zij redelijkerwijs geconsta
			teerd hebben kunnen worden.
C. 		Na verloop van voornoemde termijnen worden klachten niet meer in
		behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn rechten terza			ke verwerkt, tenzij de termijn in een bepaald geval redelijkerwijs ver			lenging behoeft. Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de ad			ministratie van de opdrachtnemer beslissend.
12. Garanties en vrijwaringen
A. 		StudioBlender garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/
		haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp
			rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als au			teursrechthebbende over het werk kan beschikken.
B. StudioBlender staat er niet voor in dat de door haar afgeleverde
		websites/-shops of programma’s goed, zonder onderbreking, fouten
			of overige tekortkomingen zullen werken in samenhang met andere
			dan door haar aanbevolen (versies van) web- en internetbrowsers,
			andere programmatuur dan wel in samenhang met alle soorten ap		paratuur. StudioBlender staat evenmin in voor een goede technische
		werking van een op verzoek van de opdrachtgever te verstrekken
			toegang tot FTP-gegevens, en/of op de uitgebreide rechten op het
		CMS.
C. 		StudioBlender spant zich naar haar beste vermogen in om eventuele
		tekortkomingen, veroorzaakt door een handelen of nalaten van
			StudioBlender, kosteloos te herstellen, voor zover deze zich binnen
			30 dagen na aflevering hebben geopenbaard en deze tijdig en onder
			opgave van redenen schriftelijk bij StudioBlender zijn gemeld.
D. De in dit artikel omschreven garantieverplichting vervalt indien de
			opdrachtgever zonder voorafgaande instemming van StudioBlender
			veranderingen of wijzigingen aanbrengt of laat aanbrengen in de
		door StudioBlender geleverde producten of diensten.
E. 		StudioBlender is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of ver			loren gegane gegevens.
F. De opdrachtgever vrijwaart StudioBlender of door StudioBlender bij
		de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van der			den voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resul			taat van de opdracht.
G. De opdrachtgever vrijwaart StudioBlender voor aanspraken met be		trekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdracht		gever verstrekte materialen, gegevens of bestanden, die bij de uit			voering van de opdracht worden gebruikt.
13. Aansprakelijkheid
A. 		StudioBlender is niet aansprakelijk voor:
				
a. fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de op				
drachtgever ter hand is gesteld;
				
b. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van

				
de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanlei				
ding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever,
				
zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugde				
lijke en duidelijke gegevens/materialen of bestanden;
				
c. fouten of tekortkomingen van, door of namens de op
				
drachtgever ingeschakelde derden;
				
d. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrij				
dingen van prijsopgaven van toeleveranciers;
				
e. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gege				
vens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde
				
in art. 2.d zijn goedkeuring heeft gegegeven, dan wel in de
				
gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar
				
geen gebruik van heeft gemaakt;
				
f. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gege				
vens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten
				
uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef
				
achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e)
				
model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn
				
geweest.
B. StudioBlender is uitsluitend aansprakelijk voor (in)directe schade
		geleden voor de opdrachtgever die rechtstreeks en uitsluitend het
		gevolg is van opzet of grove schuld van StudioBlender.
C. 		De aansprakelijkheid van StudioBlender is te allen tijde beperkt tot
		maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, verminderd met
			de gemaakte kosten voor inschakeling van derden, met dien verstan		de dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan € 5.000,= en in ieder geval
		te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in
			het voorkomend geval aan StudioBlender uitkeert.
D. De opdrachtgever vrijwaart StudioBlender alsmede door haar inge			schakelde derden voor aanspraken van derden wegens vergoeding
			van schade als gevolg van het gebruik of de toepassing van door
			StudioBlender geleverde zaken of andere diensten dan wel presta			ties.
E. 		Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf
			het moment dat de opdracht is voltooid.
14. Overmacht
A. 		StudioBlender is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten gedu			rende de periode dat StudioBlender door overmacht is verhinderd
		daaraan te voldoen, zonder daarbij op enigerlei wijze schadeplichtig
			te worden jegens de opdrachtgever of een derde.
B. Onder overmacht wordt onder meer maar niet uitsluitend begrepen:
			oorlog, oproer, molest, brand, overstroming, werkstaking, bedrijfs			bezetting, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, sto			ringen of defecten aan computers, in software of hardware op het
			internet, intranet of netwerk aan service of bij hostingmaatschappij
			en, vertragingen tijdens transport of bij toeleveranciers, ziekte, ar			beidsongeschiktheid of uitval van personeel, alles zowel in het be			drijf van StudioBlender, van de opdrachtgever als bij derden van wie
			StudioBlender de benodigde zaken, diensten of materialen geheel of
			gedeeltelijk moet betrekken.
C. 		De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst bij aangetekende
			brief te ontbinden indien de opschorting als bedoeld in dit artikel
		meer dan twee aaneengesloten maanden voortduurt. De opdrachtge			ver is dan gehouden de gemaakte kosten door StudioBlender te
			voldoen.
15. Overige bepalingen
A. 		Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met
		StudioBlender gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, an			ders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

B. Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader
			van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk
			te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden
			betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden
			afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behan			deling worden gebonden.
C. De opdrachtgever is verplicht tegenover derden geen mededeling te
			doen over de werkwijze van StudioBlender of anderszins vertrouwelij			ke informatie waarvan de opdrachtgever weet of behoort te weten
			dat deze informatie vertrouwelijk is.
16. Aanvullende bepalingen web(shop)design en onderhoud
A. Ingeval de opdrachtgever na goedkeuring van het ontwerp wenst dat
			het alsnog of opnieuw wordt aangepast en StudioBlender dat ver			zoek inwilligt, is StudioBlender gerechtigd om alle daarmee gepaard
		gaande werkzaamheden, zowel wat betreft het grafisch ontwerp als
			de bouw, als meerwerk bij de opdrachtgever in rekening te brengen
			conform de daarvoor door haar gebruikelijke gehanteerde tarieven.
B. De opdrachtgever is gehouden om de website/-shop na aflevering zo
			spoedig mogelijk te controleren op zichtbare of niet direct zichtbare
		tekortkomingen. De opdrachtgever dient eventuele tekortkomingen
		schriftelijk en uiterlijk binnen drie maanden aan StudioBlender ken			baar te maken.
C. De website/-shop is niet non-conform (1) vanwege aspecten die al		leen subjectief kunnen worden beoordeeld (2) vanwege kleine
		tekortkomingen die de operationele of productieve ingebruikname
		van de website/-shop redelijkerwijs niet in de weg staan of (3) indien
		de opdrachtgever zelf heeft nagelaten de vereiste content aan te
		leveren.
D. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, is StudioBlender niet ge			houden de website/-shop te onderhouden of te beheren of de daar		voor benodigde hulpprogramma’s te leveren.
E. 		Indien de opdrachtgever een onderhouds- en serviceovereenkomst is
		aangegaan, wordt deze voor een minimale duur van 12 maanden aan			gegaan. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor dezelfde
			duur en onder dezelfde voorwaarden, tenzij de overeenkomst ten
			minste één maand voor het aflopen ervan schriftelijk wordt opge			zegd.
F. 		StudioBlender draagt geen enkele verantwoordelijkheid of aanspra			kelijkheid voor het gebruik of de exploitatie van de door haar te
			bouwen website/-shop. Het is uitsluitend de eigen verantwoordelijk			heid van de opdrachtgever om ervoor te zorgen dat de door
			StudioBlender afgeleverde website/-shop voldoet of blijft voldoen
			aan alle daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
		StudioBlender is geen partij bij eventuele door de opdrachtgever te
		sluiten contracten over online of anderszins betalingen en zij is der			halve evenmin aansprakelijk voor technische tekortkomingen die
			hieruit/hierdoor ontstaan.
G. Het bepaalde in de voorgaande leden is van overeenkomstige toe		passing voor opdrachten aan StudioBlender tot het aanpassen of
			upgraden van bestaande websites/-shops.
F. 		Vanaf het moment van aflevering komt de afgeleverde website/
		-shop, programma of zaak voor rekening en risico van de opdrachtge		ver.
17. Aanvullende bepalingen domeinregistratie en hosting
A. 		Ingeval StudioBlender de domeinnaamregistratie verzorgt, wordt
		deze door StudioBlender in naam van de opdrachtgever aangevraagd.
		StudioBlender staat er niet voor in dat een aanvraag voor (een) do			meinna(a)men ook daadwerkelijk wordt toegekend. StudioBlender
		aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de

			inhoud, samenstelling en/of het gebruik van de domeinnaam. De
		opdrachtgever vrijwaart StudioBlender voor aanspraken van derden
			hierover.
B. StudioBlender is niet gehouden te hosten op een dedicated server
			en zij is geheel vrij in de wijze waarop zij de hosting verzorgt.
			StudioBlender is niet verantwoordelijk voor de infrastructuur van de
		opdrachtgever of derden.
C. 		Hosting door StudioBlender betekent niet dat StudioBlender enige
			verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaardt voor de inhoud
			en exploitatie van de door haar gehoste website/-shop. De opdracht			gever blijft daarvoor te allen tijde zelf verantwoordelijk en aanspra		kelijk en vrijwaart StudioBlender voor aanspraken van derden, aan
		spraken op het gebied van intellectuele eigendomsrechten of de
			privacywetgeving daaronder begrepen.
D. Alleen indien schriftelijk en vooraf overeengekomen, omvat de over		eenkomst tot hosting eveneens de terbeschikkingstelling van back			up, uitwijk en recoverydiensten. StudioBlender aanvaardt echter geen
		aansprakelijkheid voor het niet, niet juist of niet volledig functione			ren van deze diensten.
E. 		Opdrachtgever is gehouden zijn systemen en infrastructuur adequaat
		te beveiligen en te allen tijde deugdelijke en recente anti-viruspro		grammatuur in werking te hebben.
F. 		De overeenkomst tot hosting wordt aangegaan voor een minimale
			duur van 12 maanden. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd
			voor dezelfde duur en onder dezelfde voorwaarden, tenzij de over			eenkomst ten minste één maand voor het aflopen ervan schriftelijk
		wordt opgezegd.
18. Aanvullende bepalingen Online Marketing en Linkbuilding
A.		StudioBlender spant zich er maximaal voor in om gedurende de
		looptijd van de overeenkomst een optimale positie te realiseren en
			te (blijven) handhaven in zoekmachine Google. StudioBlender garan		deert echter onder geen voorwaarde enig resultaat, noch is zij aan		sprakelijk voor (schade als gevolg van) het resultaat. StudioBlender is
			evenmin aansprakelijk voor alle directe of indirecte schade die is/
			wordt veroorzaakt door StudioBlender aangelegde backlinks.
B. Ter realisatie van de in lid 1 bedoelde positie, verleent de opdracht			gever een volmacht aan StudioBlender als bedoeld in artikel 3:62 lid
			2, laatste volzin BW, alsmede verschaft de opdrachtgever
			StudioBlender op eerste verzoek de vrije en onvoorwaardelijke toe			gang tot het CMS systeem en de ftp-gegevens.
C. 		Om een toppositie als bedoeld in lid 1 te (kunnen) bereiken is
			StudioBlender bevoegd om, geheel naar eigen inzicht en zonder dat
			voorafgaand overleg of uitdrukkelijke instemming van de opdracht
		gever is vereist zulks met uitsluiting van artikel 7:402 BW, al die
			maatregelen of ingrepen te treffen die zij daarvoor noodzakelijk acht.
D. Indien opdrachtgever het abonnement bij StudioBlender voor zoek			machinemarketing en/of linkbuilding beëindigt, staakt StudioBlender
			haar werkzaamheden onmiddellijk zonder daarvoor op enigerlei wijze
			tegenover de opdrachtgever aansprakelijk te kunnen zijn voor schade
			die zij hierdoor mocht hebben geleden of mocht lijden.
E. 		Indien de opdrachtgever de website/-shop anders dan bij
			StudioBlender heeft gehost en StudioBlender hiertoe toegang dient
			te worden verleend, kan StudioBlender niet aansprakelijk worden
			gehouden voor door werkzaamheden van StudioBlender ontstane
			tekortkomingen/ gebreken aan die website/-shop.
F. 		De overeenkomst tot zoekmachine marketing en linkbuilding wordt
			aangegaan voor een minimale duur van 12 maanden. De overeen			komst wordt stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur en onder de			zelfde voorwaarden, tenzij de overeenkomst ten minste één maand
			voor het aflopen ervan schriftelijk wordt opgezegd.

