Algemene Voorwaarden Seshat Webdesign
Offertes
Deze voorwaarden gelden op alle aanbiedingen, offertes en alle met Seshat Webdesign aangegane
overeenkomsten en verrichte diensten.
Offertes zijn geldig gedurende twee maanden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Door ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met deze voorwaarden, welke op
de website van Seshat Webdesign zijn terug te vinden.
De randvoorwaarden van het project worden in de offerte schriftelijk overeengekomen tussen de
opdrachtgever en Seshat Webdesign.
Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever worden
nadrukkelijk van de hand gewezen.
Betaling en oplevering
Na ontvangst van de ondertekende offerte, dient de opdrachtgever 50% van het offertebedrag als
aanbetaling te doen. Na ontvangst van de aanbetaling zullen de werkzaamheden starten.
De overige 50% dient voldaan te worden na de voorlopige oplevering van de definitieve website.
De website voor de opdrachtgever wordt gebouwd op een subdomein van Seshat Webdesign. Op die
plek vindt ook de voorlopig oplevering plaats.
Na betaling van de tweede helft van de factuur, wordt de website opgeleverd naar de domeinnaam
van de opdrachtgever.
De levertijd wordt schriftelijk overeengekomen in de offerte. Overschrijding van de levertijd geldt
nimmer als wanprestatie en neemt de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet weg.
De website van de opdrachtgever wordt opgenomen in het portfolio van Seshat Webdesign.
Verzaking van betaling
Indien de opdrachtgever verzaakt de betaling binnen de gestelde termijn te voldoen, worden er
aanmaningskosten in rekening gebracht à € 25,- excl. btw. Indien de opdrachtgever na
ingebrekestelling nog steeds niet overgaat tot betaling, zal een juridisch dienstverlener zoals een
incassobureau worden ingeschakeld. De kosten daarvan komen voor rekening van de opdrachtgever,
alsmede de wettelijke rente op het factuur bedrag en alle andere kosten die voortvloeien uit dit
proces.
Input website
De opdrachtgever draagt zorg voor het aanleveren van de input voor de website.
Seshat Webdesign draagt zorg voor het online plaatsen van de aangeleverde input.
Seshat Webdesign is niet verantwoordelijk voor het updaten van de website, tenzij de opdrachtgever
een onderhoudspakket afneemt.
Indien de opdrachtgever geen input aanlevert binnen één maand, is Seshat Webdesign gerechtigd de
overeenkomst per direct te beëindigen, zonder restitutie van het reeds voldane bedrag.

Onderhoudspakket
Een onderhoudspakket wordt afgenomen voor de minimale duur van een jaar. Daarna wordt het per
jaar verlengd. Na het eerste jaar kan het contract per maand worden opgezegd, met een
opzegtermijn van één maand. Het onderhoudscontract wordt jaarlijkse vooraf gefactureerd. Indien
het contract na het eerste jaar tussentijds wordt beëindigd, vindt restitutie van de resterende
maanden plaats.
Copyright en andere rechten
Het model- en auteursrecht van het webdesign blijft te alle tijden eigendom van Seshat Webdesign.
Het auteursrecht van de teksten en afbeeldingen ligt bij de opdrachtgever.
De opdrachtgever dient bij het aanleveren van teksten, afbeeldingen en/of andere media rekening te
houden met intellectueel eigendom van derden van het aangeleverde materiaal en vrijwaart Seshat
Webdesign van enige aansprakelijkheid. Een onderzoek naar dergelijke rechten behoort niet tot de
overeenkomst tussen de opdrachtgever en Seshat Webdesign.
Domeinnaam en Webhosting
De domeinnaam en webhosting benodigd voor een website, wordt door Seshat Webdesign geregeld
bij Hostnet BV. De opdrachtgever wordt dus klant bij Hostnet BV. Seshat Webdesign is niet
aansprakelijk voor enige zaken die door Hostnet BV worden geregeld.
De kosten hiervoor staan op de website van Seshat Webdesign én op de website van Hostnet BV
genoemd.
De opdrachtgever wordt volledig eigenaar van de domeinnaam en de webhosting, en de kosten
hiervoor moeten aan Hostnet BV worden voldaan.
Seshat Webdesign is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door Hostnet BV worden
doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Seshat Webdesign ook doorgevoerd.
Plugins
Binnen WordPress wordt veelvuldig gebruikt gemaakt van zogenoemde plugins, die zorgen voor
benodigde extra functionaliteiten binnen een website. Deze plugins worden door derden gemaakt.
Seshat Webdesign is niet verantwoordelijk voor het geheel of gedeeltelijk niet langer correct
functioneren van deze plugins.
Privacy
Alle persoonlijk gegevens die u aan Seshat Webdesign verstrekt, worden strikt vertrouwelijk
behandeld. Uw persoonsgegevens worden gebruikt om de domeinnaam en webhosting te kunnen
regelen en voor een correcte uitvoering van onze werkzaamheden. De gegevens zullen niet aan
derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw nadrukkelijke toestemming.

Op alle aanbiedingen en werkzaamheden van Seshat Webdesign is het Nederlands Recht van
toepassing.

