
1. Algemene voorwaarden 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen Bastet 

Webdesign en Opdrachtgever, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bepalingen of 

voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene 

Voorwaarden zijn voor Bastet Webdesign alleen bindend indien en voor zover deze door Bastet 

Webdesign uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 

1.1 Artikel 1. Definities 

1.1. Bastet Webdesign: het bedrijf Bastet Webdesign gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer 

van Koophandel onder 78560810. 

1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Bastet Webdesign een overeenkomst heeft 

afgesloten of aan wie Bastet Webdesign een offerte daartoe heeft uitgebracht. 

1.3. Algemene Voorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document. 

1.4. Dienst: de dienst of diensten die Bastet Webdesign ten behoeve van Opdrachtgever zal verlenen. 

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Bastet Webdesign en Opdrachtgever krachtens welke 

Bastet Webdesign de Dienst zal uitvoeren. 

1.6. Materialen: werken zoals websites, huisstijlen, logo’s, afbeeldingen, audio, video, software, scripts, 

ontwerpen, documentatie, analyses, adviezen, rapporten, offertes alsmede voorbereidend materiaal 

daarvan. 

1.2 Artikel 2. Offerte en aanvaarding 

2.1. Bastet Webdesign zal een aanbod voor een overeenkomst opstellen waarin zij aangeeft wat bij de 

Dienst inbegrepen is en welke bedragen daarvoor verschuldigd zijn. Uitsluitend de in het aanbod 

aangegeven omschrijving van de Dienst is bindend. Aanpassing van de omschrijving van de Dienst geldt 

als een wijziging van de Overeenkomst. 

2.2. Een aanbod is vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na verzending door Bastet Webdesign, tenzij 

anders aangegeven in het aanbod. 

1.3 Artikel 3. Uitvoering van de Dienst 

3.1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Bastet Webdesign zo spoedig mogelijk de Dienst 

uitvoeren conform het aanbod, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever. 

Indien prijzen voor bepaalde onderdelen van de Dienst bij vooruitbetaling dienen te geschieden, is 

Bastet Webdesign niet verplicht deze onderdelen te leveren voordat deze prijzen zijn betaald. 

3.2. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om 

een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever 

er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Bastet Webdesign aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of 

waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het 

uitvoeren van de Dienst, tijdig aan Bastet Webdesign worden verstrekt. 



3.3. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat Bastet Webdesign te allen tijde beschikt over een 

werkend e-mailadres van Opdrachtgever. Bastet Webdesign kan alle mededelingen en vragen 

aangaande de Overeenkomst sturen naar dit e-mailadres. Opdrachtgever dient de mailbox gekoppeld 

aan dit e-mailadres dan ook regelmatig te controleren. Het niet of niet tijdig reageren op mails van 

Bastet Webdesign naar dit e-mailadres is voor rekening van Opdrachtgever. 

3.4. Door Bastet Webdesign opgegeven termijnen van levering hebben steeds een indicatieve strekking, 

tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft. Overschrijding van 

overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, 

tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bastet Webdesign is, ook bij een overeengekomen uiterste 

termijn, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld behoudens de in 

de wet dwingend voorgeschreven situaties waarin het verzuim van rechtswege intreedt. 

3.5. Bastet Webdesign heeft het recht levering van de Dienst (tijdelijk) te staken of te beperken indien 

de Opdrachtgever naar het oordeel van Bastet Webdesign ter zake van de Overeenkomst een 

verplichting jegens Bastet Webdesign niet na komt dan wel in strijd handelt met deze Algemene 

Voorwaarden. Bastet Webdesign kan zekerheid verlangen van Opdrachtgever alvorens zij de levering 

weer (volledig) hervat. 

1.4 Artikel 4. Wijzigingen en meer/minderwerk 

4.1. Alle wijzigingen in de Dienst en alle werkzaamheden die buiten de Dienst vallen, hetzij op verzoek 

van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere 

uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk 

beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. 

4.2. Meer- en minderwerk wordt op basis van nacalculatie gefactureerd aan Opdrachtgever volgens de 

standaard uurtarieven van Bastet Webdesign zoals aan Opdrachtgever medegedeeld. Hierbij wordt naar 

het dichtstbijzijnde kwartier afgerond. Werkzaamheden van minder dan één kwartier worden echter 

afgerond naar één kwartier. 

4.3. Indien Bastet Webdesign meer werk moet verrichten dan overeengekomen door omstandigheden 

die haar ten tijde van het aanbod of de aanvaarding daarvan onbekend waren, of werkzaamheden dient 

te verrichten onder omstandigheden die bezwaarlijker blijken dan hem bij 

het aangaan van de Overeenkomst bekend was of behoorde te zijn, is Bastet Webdesign gerechtigd de 

daaruit voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. 

4.4. Voorwaarde voor het recht uit het vorige lid is dat Bastet Webdesign tijdig Opdrachtgever heeft 

geïnformeerd over de aldaar bedoelde omstandigheden en extra kosten. Indien Opdrachtgever zich niet 

met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van 

het meerwerk te annuleren, echter zonder recht op restitutie of kwijtschelding van de kosten van reeds 

uitgevoerd meerwerk. 

1.5 Artikel 5. Beschikbaarheid van systemen 

5.1. Indien de Dienst (mede) geleverd wordt via systemen en/of netwerken van Bastet Webdesign, zal 

Bastet Webdesign zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van deze systemen en netwerken 

te realiseren, en om toegang tot door Bastet Webdesign opgeslagen gegevens te realiseren. 



5.2. Bastet Webdesign biedt geen garanties over de ononderbroken beschikbaarheid tenzij anders is 

overeengekomen middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement. Voor zover niet in een 

dergelijke Service Level Agreement anders is bepaald, geldt voor de beschikbaarheid het in dit artikel 

bepaalde. 

5.3. Bastet Webdesign maakt wekelijks back-ups van de gehele website. 

1.6 Artikel 6. Duur en opzegging 

6.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor een minimum termijn van twaalf maanden tenzij 

schriftelijk anders is overeengekomen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de 

Overeenkomst bij het uitblijven van een geldig gedane opzegging of expliciete verlenging tijdig voor een 

opzegtermijn van twee maanden, steeds stilzwijgend verlengd met een periode van twaalf maanden. 

Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, 

is stilzwijgende verlenging voor maandabonnementen steeds met een periode van één maand. 

Verlenging van registratie van domeinnamen geschiedt echter per overeengekomen registratieperiode 

en minimaal per jaar. 

6.2. Opdrachtgever dient op te zeggen via één van de door Bastet Webdesign daartoe aangewezen 

kanalen, of (indien dit niet praktisch haalbaar blijkt) via aangetekende brief. 

1.7 Artikel 7. Wijzigingen AV 

7.1. Bastet Webdesign behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te 

vullen. 7.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming 

van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Bastet Webdesign of 

per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen per direct worden 

doorgevoerd. 

7.3. Indien Opdrachtgever een voor hem negatieve wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, 

dient hij voor de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden Bastet Webdesign hierover 

te informeren. Bastet Webdesign kan de wijziging in kwestie dan intrekken waarna deze voor 

Opdrachtgever niet meer zal gelden. Indien Bastet Webdesign de wijziging niet wenst in te trekken, is 

Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen deze datum of op de ontvangstdatum 

van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is. 

1.8 Artikel 8. Slotbepalingen 

8.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 8.2. Voor zover door de regels van 

dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar 

aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het 

arrondissement waarin Bastet Webdesign gevestigd is. 8.3. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst 

nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst 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 Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven. 


