ALGEMENE VOORWAARDEN FYNBER
Artikel 1:

Algemeen

1.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, geleverde
diensten en schriftelijke, dan wel mondelinge toezeggingen van Fynber gevestigd aan de
Betonwei 23 9281 KS te Harkema, rechtsgeldig vertegenwoordig door de heer B. Venema,
hierna te noemen ‘Fynber’, met haar afnemer, hierna te noemen: ‘klant’ ter zake levering
van diensten.

1.2

Algemene voorwaarden van de klant en/of derden zijn voor Fynber niet bindend en niet
van toepassing.

1.3

Bij strijdigheden tussen de klant en Fynber in een gesloten overeenkomst zijn deze
bepalingen geldend.

Artikel 2:

Aanvaarding en uitvoering opdrachten

2.1

Fynber zal zich inspannen om voor de klant een goed resultaat te bereiken maar Fynber
kan dat resultaat nooit garanderen.

2.2

De uitvoering van de opdracht wordt in werking gezet vanaf het moment dat de klant en
Fynber tot een akkoord zijn gekomen.

2.3

Fynber heeft het recht om een opdracht terug te geven indien er sprake is van een
gewichtige reden zoals een verstoorde relatie tussen Fynber en de klant of in geval van
wanbetaling, surseance van betaling of faillissement van de klant.

Artikel 3:

Aanlevering materiaal

3.1

Het door de klant aan Fynber geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst,
afbeeldingen, geluid en/of videobeelden in een gangbaar bestandsformaat, tenzij
schriftelijk anders overeengekomen tussen Fynber en de klant.

3.2

De klant verklaart door het aanleveren van materiaal aan Fynber dat al het door de klant
aan Fynber aangeleverde materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat de klant
toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door Fynber te laten
gebruiken bij het ontwikkelen van de website.

3.3

De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Fynber aangeeft dat deze nodig
zijn, of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het
nakomen van de overeenkomst, tijdig aan Fynber worden gegeven. Indien de voor de
uitvoering van de overeenkomst nodige gegevens niet tijdig aan Fynber zijn verstrekt,
heeft Fynber het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de
vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven bij de klant te
declareren.
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Artikel 4:

Prijzen en tarieven

4.1

Alle door Fynber opgegeven prijzen zijn exclusief btw en andere door de overheid
opgelegde heffingen.

4.2

De klant dient binnen 14 dagen na factuurdatum het aan Fynber verschuldigde en op de
factuur vermelde bedrag te betalen door middel van een storting of een overschrijving op
de door Fynber op de factuur vermelde bank- of girorekening.

4.3

Indien na het verstrijken van de 14 dagen na de factuurdatum en het versturen van een
tweede betalingsverzoek nog geen betaling van de klant is ontvangen, vervallen de
rechten van de klant zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen Fynber en de klant en
deze algemene voorwaarden. Fynber behoudt zowel het door de klant betaalde
voorschot als de rechten over de website, zonder de verplichting de website over te
dragen aan de klant dan wel alsnog op te leveren.

Artikel 5:

Aansprakelijk

5.1

Indien Fynber, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal
de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met
betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

5.2

Fynber kan geen garantie bieden dat de zoekmachine optimalisatie met succes verloopt,
en kan hierdoor niet aansprakelijk voor worden gesteld.

5.3

Partijen sluiten wederzijds de aansprakelijkheid uit voor schade of vertragingen
veroorzaakt door storingen in de elektronische dienstverleningen van Fynber en van
derden, zoals providers, netwerkexploitanten of andere telecommunicatienetten.

5.4

In geval van overmacht is Fynber niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te
komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

Artikel 6:

Slotbepalingen

6.1

Fynber heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen
gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden
schriftelijk bekend gemaakt aan de klant en treden in werking op de datum die wordt
aangegeven.

6.2

In het geval deze algemene voorwaarden de schriftelijke overeenkomst onderling strijdige
bepalingen bevatten, hebben de in de schriftelijke overeenkomst opgenomen bepalingen
voorrang boven deze algemene voorwaarden.

6.3

Deze algemene voorwaarden treden in werking op 20 februari 2017
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