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Profi-web van Service-ICT 
 

 
 
Een professionele responsive website-totaaloplossing voor een laag tarief,  
inclusief een zeer uitgebreid servicepakket voor een vast bedrag per maand.   
  
 

Waarom ons servicepakket? 

 Profi-web maakt professionele websites voor zeer lage opstartkosten. Daarna betaal je één vaste prijs per 
maand, inclusief volledige service, hostingbeveiliging, back-up en domeinregistratie. 
 

 Gebruikmaken van onze support: 8 uur per dag, 5 dagen per week. 
 

 Geen onverwachte kosten en geen gedoe achteraf. 
 

 Automatische koppelingen met social media. 
 

 Voor een laag bedrag een splinternieuwe website, hosting en een domeinnaam. 
 

 Altijd up-to-date met het nieuwste op gebied van social media, smartphone en/of tablet, betaal- en 
bestelmogelijkheden en talloze andere ontwikkelingen. 

 
Wat zijn je wensen?  
Het servicepakket van Profi-web maakt van jouw wens werkelijkheid! 

 

 
Vragen?  
Heb je een vraag of heb je hulp nodig? Wij zijn slechts een telefoontje of een e-mail van je verwijderd! 
 

     

 

Profi-web 
Anton Geerdesplein 2 
7776 BD  Slagharen 
 

T  0523 683044 
@  info@service-ICT.nl 
W  http://www.profi-web.nl 

Kvk 05079872 
Btw NL128633104B01 
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Een website en mobiele website inéén 
 

 

 

Eén website die geschikt is voor computer, tablet en smartphone. 
 
Het web verandert. Waar je vroeger alleen maar surfte op de computer, bekijken we websites tegenwoordig via een 
tablet of mobiele telefoon.  
 
Al die apparaten hebben verschillende formaten beeldschermen. Websites die voor een normale computer zijn 
gemaakt, zijn op andere apparaten vaak slecht leesbaar. 
 
Je kunt natuurlijk een aparte mobiele website laten maken om dit probleem op te lossen. Maar er is ook een alles-in-
één-oplossing. Deze oplossing heet responsive webdesign. 
 
Met deze techniek maak je één website die zich automatisch aanpast aan de gebruikte schermgrootte.  
Het ontwerp en de functionaliteit worden 100% geoptimaliseerd voor het apparaat waarop de website bekeken 
wordt.  
 
Op een normale computer is de website dus zoals je gewend bent, op de smartphone en de tablet heeft de website 
een toegespitst ontwerp voor optimale bediening met je vingers. Ook houdt de site rekening met de snelheid van 
het mobiele netwerk. 
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Social media 
 

Whatsapp, Twitter, Facebook, LinkedIn en Instagram: veelgebruikte social media, die je strategisch slim kunt 
inzetten.  
 
Niet alleen teksten (zoals nieuws of artikelen), maar ook om geluid (podcasts, muziek) en beeld (fotografie, 
video) worden gedeeld via social-mediawebsites. 
 
Veel bedrijven maken een account aan op een van deze social-mediaplatforms, plaatsen een bericht  
en dan … blijft het account leeg en verlaten achter. 
 
Profiteer optimaal van de kansen die al die social media bieden! Profi-web plaatst jouw nieuwsberichten 
automatisch op de kanalen die jijzelf hebt geselecteerd. 
 
Verder ontwerpen we voor jouw bedrijf een zakelijke Facebookpagina. Verder adviseren we hoe jij social 
media effectief inzet voor je organisatie. Bekijk hieronder een voorbeeld.  
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E-mail en e-mailcampagnes 
 

0ntwerpen, bijhouden en strategisch inzetten van je nieuwsbrief … Wij snappen dat dat een flinke kluif zijn. 
Daarom wil len we jou hierbij graag adviseren en ondersteunen.  

 

WIL JIJ GRAAG … 

 … gemakkelijk communiceren met klanten, relaties of prospects? 
 … een professionele uitstraling door jouw eigen digitale nieuwsbrief? 
 … hulp of advies bij het strategisch inzetten van jouw mailing? 

 
Profi-web heeft een digitaal nieuwsbrievensysteem waarmee je als bedrijf nieuwsbrieven naar relaties kunt 
versturen zonder te investeren in hardware, software en IT-personeel.  

Met Profi-web is het heel eenvoudig om op een professionele en persoonlijke manier te communiceren met 
jouw relaties. 

 

Profi-web … voor ons is alles mogelijk.  
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Onze servicepakketten 
 Basic: opstart € 499 + 

€ 29 per maand 
Premium: opstart € 649 +  
€ 69 per maand 

Zilver: opstart € 749  +  
€ 99 per maand 

 
Hosting 
 
Domeinnaam 
Extra domeinnaam 
 
E-mailadres(sen) 
 
Op maat gemaakte website 
 
Op maat gemaakte webshop 
 
Producten importeren 
 
Variabele producten 
 
Responsive website 
 
Wordpress CMS 
 
iDeal/bankoverschrijving 
 
Overige betaalmethodes 
 
SEO-basisinstallatie  
(zoekmachinevriendelijk)  
 
SEO-onderzoek en -advies 
 
5-dagen-in-de-week support 
 
Back-up  
 
Mal- & spyware-bescherming 
 
Mailing-applicatie 
 
Complete e-mailcampagne 
(nieuwsbrief) 
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Handtekening:   …………………………………  Datum:   ………………………………… 
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Gegevens 
Bedrijfsnaam   ………………………………………………….. 

Naam    ………………………………………………….. 

Vestingadres   ………………………………………………….. 

Postcode   …………………………………………………..  Plaats ………………………………………………….. 

Telefoonnummer  …………………………………………………..  Mobiel ………………………………………………….. 

E-mail    …………………………………………………..  

Internetdomeinnaam  …………………………………………………..  Token …………………………………(verhuiscode) 

 

(niet invullen wanneer deze hetzelfde is als het vestingadres) 

Factuuradres   ………………………………………………….. 

Postcode   …………………………………………………..  Plaats ………………………………………………….. 

E-mail voor de factuur  ………………………………………………….. 

 

 

 

 

Hierna te noemen “Gebruiker”, bevestigt dat de Algemene Voorwaarden van Service-ICT onverbrekelijk en integraal deel 
uitmaken van deze overeenkomst. Service-ICT, aanbieder van de Service-ICT-dienst, en Gebruiker verklaren deze overeenkomst 
geldig en bindend met ingang van datum van ondertekening. Genoemde prijzen zijn in euro’s excl. btw.  

 

Handtekening:   …………………………………  Datum:   ………………………………… 
 

Wil je een vermelding van jouw bedrijfsnaam/logo als klant van Profi-web, onder andere als referentie op onze website?   

Ja  / nee (omcirkelen wat van toepassing is)  
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Incasso 
Betaling geschiedt per automatische incasso.  
Ondergetekende geeft hierbij, tot wederopzegging, machtiging aan Service-ICT om van zijn/haar hieronder genoemde 
bankrekeningnummer (IBAN) maandelijks het abonnementsgeld van de Service-ICT-dienst te incasseren.  
Het bedrag wordt iedere maand automatisch geïncasseerd.  
Ben je het niet eens met de afschrijving, geef de bank dan opdracht het geïncasseerde bedrag terug te boeken.  
Je hebt hiervoor 30 dagen de tijd. 

 
 

Machtiging automatische incasso 

Ten name van   …………………………………………………………………………………………….. 

IBAN    …………………………………………………………………………………………….. 

Bedrijf    …………………………………………………………………………………………….. 

Datum    ……………………………………………………………………………………………..    

Plaats    ……………………………………………………………………………………………..   

 

Jouw Profi-web factuur wordt in principe maandelijks per e-mail verstuurd naar het opgegeven e-mailadres.  
Wil je de factuur per post ontvangen? Dat kan tegen extra kosten à € 1,50 ex. btw per maand.  
 
 

*Deze overeenkomst (eerste incasso) start na de oplevering van de website of na 8 weken na de datum van ondertekening indien wij de website niet kunnen 
opleveren door toedoen van de klant.  
De overeenkomst geldt voor het hierboven geselecteerde bedrag en wordt vanaf het begin van het abonnement minimaal 24 keer gefactureerd*.  De 
overeenkomst wordt hierna stilzwijgend met een jaar verlengd. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand (de datum van de eerste incassering wordt hierbij als 

leidraad aangehouden). Bij de eerste factuur worden de opstartkosten doorbelast. 

 

 

 

 

 

 
 
Handtekening:  ………………………………………..  Datum:  ………………………………….…… 
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Optioneel 
O   SSL-certificaat, € 75,-  euro per jaar  (dit bedrag wordt in juni geïncasseerd) 

O   Het realiseren van een AVG Wet proof  website, € 75,-  éénmalig  (dit bedrag wordt in juni geïncasseerd) 
  Private Statement en Cookiewet    (bij het afsluiten van een abonnement zitten deze er bij in) 

 

O   Nieuwsbriefteksten redigeren (nakijken)  € 15,- per 300 woorden  
Ook je tekst is je visitekaartje. Wil je een perfect gespelde en gestelde nieuwsbrief, laat je tekst dan even 
nakijken door de tekstschrijver van Profi-web!    

 

Gewenste of    ………………………………………………….. ………………………………………………….. 
 
bestaande e-mailadressen: ………………………………………………….. ………………………………………………….. 

    ………………………………………………….. ………………………………………………….. 

    ………………………………………………….. ………………………………………………….. 

    ………………………………………………….. ………………………………………………….. 

    ………………………………………………….. ………………………………………………….. 

    ………………………………………………….. ………………………………………………….. 

    ………………………………………………….. ………………………………………………….. 

    ………………………………………………….. ………………………………………………….. 

    ………………………………………………….. ………………………………………………….. 

    ………………………………………………….. ………………………………………………….. 

    ………………………………………………….. ………………………………………………….. 

    ………………………………………………….. ………………………………………………….. 

    ………………………………………………….. ………………………………………………….. 

………………………………………………….. ………………………………………………….. 

 

 

 

 

Handtekening:  ………………………………………..  Datum:  ………………………………….…… 
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ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Inleiding 
Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van 
toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website 
en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene 
Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op 
te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt 
teruglezen. 
 
 
Definities 
1 Service-ICT: gevestigd te Slagharen en ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder registratienummer KvK 05079879 handelend onder de naam 
Service-ICT.  
2 Website: de website van Service-ICT, te raadplegen via www.service-ict.nl en 
alle bijbehorende subdomeinen.  
3 Klant: de natuurlijk of rechtspersoon handelend in uitoefening van beroep of 
bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Service-ICT en/of zich geregistreerd 
heeft op de Website.  
4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Service-ICT en Klant, 
van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel 
uitmaken.  
5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden. 
 
 
Artikel 1 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 
1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Service-ICT zijn de 
Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is 
overeengekomen.  
2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende 
aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet 
voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Service-ICT slechts 
bindend, indien en voor zover deze door Service-ICT uitdrukkelijk schriftelijk zijn 
aanvaard. 
3 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke 
product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook 
van toepassing, maar kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden 
steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig 
is. 
 
 
Artikel 2 Prijzen en informatie 
1 Alle op de Website en in andere van Service-ICT afkomstige materialen 
vermelde prijzen zijn exclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, 
andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 
2 Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het 
sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in 
het bestelproces apart worden weergegeven. 
3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. 
Service-ICT kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te 
allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website 
en in andere van Service-ICT afkomstige materialen zijn dan ook onder 
voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.  
4 Service-ICT kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor 
(kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit. 
 
 
Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst 
1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de 
Klant van het aanbod van Service-ICT en het voldoen aan de daarbij door 
Service-ICT gestelde voorwaarden.  
2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt 
Service-ICT langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het 
aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de 
Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.  
3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de 
Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Service-ICT het 
recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn 
ontvangen. 
4 Service-ICT kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant 

aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en 
factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de 
Overeenkomst. Indien Service-ICT op grond van dit onderzoek goede gronden 
heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een 
bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere 
voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden. 
5 Service-ICT heeft het recht bestellingen van klanten die niet handelen in de 
uitoefening van hun beroep en bedrijf te weigeren. 
6 Voor de totstandkoming van de overeenkomst is niet noodzakelijk dat de 
Klant de overeenkomst heeft ondertekend of schriftelijk bevestigt. Indien uit de 
omstandigheden van het geval blijkt dat de overeenkomst stilzwijgend is 
geaccepteerd of Service ICT er op mocht vertrouwen dat de overeenkomst is 
geaccepteerd is er sprake van een overeenkomst. De Klant is dan gehouden de 
door Service-ICT gemaakte kosten en/of in rekening gebrachte werkzaamheden 
te voldoen.   
 
Artikel 4 Registratie  
1 Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via 
het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website. 
2 Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en 
wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is 
zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar 
wachtwoord.  
3 Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt 
geheim te houden. Service-ICT is niet aansprakelijk voor misbruik van de 
inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op 
de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account 
van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.  
4 Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van 
onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te 
wijzigen en/of Service-ICT daarvan in kennis te stellen, zodat Service-ICT 
gepaste maatregelen kan nemen.  
 
Artikel 5 Uitvoering Overeenkomst  
1 Zodra de bestelling door Service-ICT is ontvangen, stuurt Service-ICT de 
producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig 
mogelijk toe. In geval van dienstverlening, gaat de dienstverlening in op het 
moment dat tussen Service-ICT en de Klant een (mondelinge) overeenkomst is 
ontstaan, met inachtneming van lid 6 van artikel ‘Totstandkoming 
Overeenkomst’.  
2 Service-ICT is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de 
verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.  
3 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst 
omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn 
de producten of diensten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is 
overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten of diensten in ieder geval 
binnen 30 dagen geleverd worden. 
4 Indien Service-ICT de producten niet binnen de overeengekomen, of artikel 3 
genoemde uiterste, termijn kan leveren om die redenen die niet aan de Klant 
toe te rekenen zijn, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval 
akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de 
Overeenkomst kosteloos ontbinden. 
5 Service-ICT raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de 
daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per 
e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit. 
6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, 
gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien 
uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als 
Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de 
producten. 
7 Service-ICT is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te 
leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. 
Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product 
kosteloos te retourneren. 
 
Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging 

1. De Klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en 
die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen 
tijde opzeggen met inachtneming van de daartoe overeengekomen 
opzegtermijn.  
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2. Een overeenkomst die voor de bepaalde tijd van een jaar of langer is 
aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of 
diensten wordt stilzwijgend verlengd voor de duur van een jaar.  

 
 
Artikel 8 Betaling  
1 Klant dient betalingen aan Service-ICT volgens de in de bestelprocedure en 
eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Service-ICT 
is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook 
van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een 
betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering. 
2 Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, 
nadat hij door de Service-ICT is gewezen op de te late betaling en Service-ICT de 
Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn 
betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 
14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente 
verschuldigd en is Service-ICT gerechtigd de door hem gemaakte 
buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten 
bedragen 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de 
daaropvolgende    € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een 
minimum van € 250,=. Service-ICT kan ten voordele van Klant afwijken van 
genoemde bedragen en percentages. Ongeacht het recht van Service-ICT om de 
werkelijke buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen bij de 
Klant.   
 
Artikel 9 Garantie en conformiteit 
1 Service-ICT staat er voor in dat de producten en diensten voldoen aan de 
Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen 
van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de 
totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of 
overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Service-ICT er 
tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 
Anders geldt dat het product geschikt is voor normaal gebruik. 
2 Indien het afgeleverde product of dienst bij aflevering niet aan de 
Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen uiterlijk 10 werkdagen na 
levering Service-ICT daarvan in kennis stellen. Doet Klant dit niet, kan hij geen 
aanspraak meer maken op herstel, vervanging etc, indien het product defect 
geleverd is. 
3 Indien Service-ICT de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de 
relevante producten hersteld, vervangen of (deels)vergoed.  
 
Artikel 10 Klachtenprocedure 
1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform artikel aangaande 
garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening 
van Service-ICT, dan kan hij bij Service-ICT per e-mail of per post een klacht 
indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.  
2 Service-ICT geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 28 
dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet 
mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Service-ICT 
binnen 28 dagen na ontvangst van de klacht de ontvangst bevestigen en een 
indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of 
definitieve reactie te geven op de klacht van Klant. 
 
Artikel 11 Aansprakelijkheid 
1 De totale aansprakelijkheid van Service-ICT jegens Klant wegens toerekenbare 
tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding 
van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs 
(inclusief btw) met een maximum van € 1.500,- (inclusief BTW).  
2 Aansprakelijkheid van Service-ICT jegens Klant voor indirecte schade, 
daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen 

gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en 
schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.  
3 Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op 
Service-ICT jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, 
ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden 
gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen 
indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Service-
ICT. 
4 De aansprakelijkheid van Service-ICT jegens Klant wegens toerekenbare 
tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien 
Klant Service-ICT onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende 
daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Service-ICT 
ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. 
De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de 
tekortkoming te bevatten, zodat Service-ICT in staat is adequaat te reageren. 
5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds 
dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na 
het ontstaan daarvan schriftelijk bij Service-ICT meldt. 
6 In geval van overmacht is Service-ICT niet gehouden tot vergoeding van enige 
daardoor bij Klant ontstane schade. 
 
Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud 
1 Zolang Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag 
heeft verricht, blijven alle geleverde goederen, waaronder het intellectuele 
eigendom op de door Service-ICT vervaardigde website(s), eigendom van 
Service-ICT. 
 
Artikel 13 Persoonsgegevens 
1 Service-ICT verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de 
Website gepubliceerde privacy statement. 
 
Artikel 14 Slotbepalingen 
1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.  
2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt 
voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding 
van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse 
rechter in het arrondissement waar Service-ICT gevestigd is.  
3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast 
dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen 
zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, 
waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de 
oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven. 
4 Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie 
per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit 
van de e-mail voldoende vaststaat. 
 
 
Contactgegevens 
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of 
opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met 
ons op.  
 
Service-ICT 
Anton Geerdesplein 2 
7776BD, Slagharen 
tel 0523-683044 
Email: info@service-ict.nl 
KvK 05079879  
BTW NL128633104B01 

 

 

Handtekening:  ……………………………………….. 


