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Artikel 1. Definities 
1.1 Select Media: de onderneming Select Media V.O.F., statutair gevestigd te Sint Josephstraat 40, 

5017GH Tilburg en rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer B.E.P. Peijnenburg en/of de heer 
J. Burggraaf.   

1.2 Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon van een onderneming met wie Select Media een 
overeenkomst sluit tot het leveren van diensten. Omwille van de leesbaarheid in dit document 
wordt gerefereerd naar ‘hij’ of ‘hem’. Waar ‘hij’ en ‘hem’ vermeld staat kan respectievelijk ook ‘zij’ 
en ‘haar’ gelezen worden.  

1.3 Partijen: zowel Opdrachtgever als Select Media.  
1.4 Opdracht: het verzoek van Opdrachtgever aan Select Media om tegen betaling één of meerdere 

zaken te vervaardigen of diensten/werkzaamheden te verrichten. 
1.5 Website: een op naam van Opdrachtgever gemaakte presentatie voor gebruik op internet. Deze 

bestaat uit een geheel van digitale internetpagina’s, inclusief eventuele bijbehorende digitale 
documenten, afbeeldingen, scripts en databases. 

1.6 Product/Producten: het eindresultaat van een door Select Media uitgevoerde Opdracht. Dit 
omvat onder andere, maar is niet gelimiteerd tot: een Website, een fotoserie, een videoproductie 
en de creatie van visuele uitingen.  

1.7 Offerte: de in meer of mindere mate gespecificeerde te vervaardigen zaken of te verrichten 
werkzaamheden en de begroting van de aan die vervaardigde zaken of te verrichten 
werkzaamheden verbonden kosten. 

1.8 Overeenkomst: verbintenis die tussen Partijen wordt aangaan na akkoord van Opdrachtgever om 
Opdracht te realiseren.  

1.9 Meerwerk: werkzaamheden die bovenop de werkzaamheden komen die bij het aangaan van de 
overeenkomst zijn overeengekomen. 

 
Artikel 2. Toepasbaarheid 
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en 

afspraken (mondeling dan wel schriftelijk) die tussen Select Media en een Opdrachtgever 
bestaan. 

2.2 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze expliciet schriftelijk 
zijn overeengekomen en bevestigd door Select Media. De afwijking heeft slechts gelding binnen 
de overeenkomst waarin de afwijking is overeengekomen. 

2.3 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever van welke strekking dan ook worden door Select 
Media van de hand gewezen. 
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2.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, of vernietigd wordt, dan heeft 
dat geen gevolgen voor de overige bepalingen, deze behouden hun gelding. 

2.5 Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere 
handeling van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen Select Media en Opdrachtgever, 
tenzij deze voorwaarden expliciet worden uitgesloten. 

2.6 De algemene voorwaarden zijn tevens bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd. Indien een 
conflict ontstaat tussen verschillende revisies van de algemene voorwaarden zal de actieve 
revisie welke gedeponeerd is bij de Kamer van Koophandel als leidend worden beschouwd.  

 
Artikel 3. Offertes 
3.1 Alle door Select Media aan Opdrachtgever verstrekte Offertes zijn vrijblijvend en zonder 

verplichtingen. 
3.2 Select Media is slechts aan Offertes en benoemde prijzen gebonden indien de aanvaarding 

hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen één (1) maand wordt bevestigd. 
3.3 Verstrekte Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. De 

Opdrachtgever verstrekt naar beste weten alle essentiële informatie voor de Opdracht. Indien na 
acceptatie van Offerte blijkt dat Opdrachtgever foutieve, dan wel incomplete informatie, heeft 
verstrekt, behoudt Select Media het recht om de Offerte te herzien, dan wel de Offerte in te 
trekken.  

 
Artikel 4. Overeenkomst 
4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

- De Opdrachtbevestiging is ondertekend en ontvangen door Select Media;  
- De aanbetaling van het overeengekomen factuurbedrag is ontvangen door Select Media.  

4.2 Van de in artikel 4.1 genoemde voorwaarden kan worden afgeweken indien Opdrachtgever reeds 
bekend is bij Select Media.  

4.3 Overeenkomsten tussen Select Media en Opdrachtgever zijn te allen tijde gebaseerd op een 
inspanningsverplichting, tenzij expliciet anders vermeld en de hoogte van eventuele prestaties 
schriftelijk zijn vastgelegd.   

 
Artikel 5. Prijzen 
5.1 Alle prijzen in Offertes, Overeenkomsten en/of facturen worden uitgedrukt in Euro en zijn 

exclusief BTW, tenzij expliciet anders staat vermeld.  
5.2 Facturatie vindt in beginsel 50% voor aanvang en 50% na oplevering plaats. Van deze verdeling 

kan worden afgeweken indien Opdrachtgever reeds bekend is bij Select Media.  
5.3 De prijs die wordt gefactureerd is de prijs die vooraf is afgesproken, eventueel vermeerderd met 

de kosten voor Meerwerk waar Opdrachtgever zijn schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.  
5.4 Het uurtarief voor Meerwerk zal altijd vooraf met Opdrachtgever worden besproken en schriftelijk 

worden vastgelegd. Dit kan in de Offerte worden meegenomen maar ook later ten tijde van de 
uitvoering van de overeenkomst. 

5.5 Select Media behoudt te allen tijde het recht om prijzen te herzien. Indien het uurtarief wordt 
herzien, zal dit aan Opdrachtgever worden medegedeeld alvorens acceptatie van de opdracht.  

 
Artikel 6. Facturatie en Betalingen 
6.1 Opdrachtgever dient betaling plaats te laten vinden binnen 14 dagen niet zijnde werkdagen. 
6.2 De factuur wordt in beginsel digitaal verstrekt. Op aanvraag kan Opdrachtgever een papieren 

factuur ontvangen. De betalingstermijn zoals vermeld op de digitale factuur is leidend en zal niet 
worden verlengd indien de Opdrachtgever een papieren factuur wenst. 

6.3 Indien Select Media de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn heeft 
ontvangen, zal Opdrachtgever, zonder dat daartoe een ingebrekestelling nodig is, 2 (twee) 
procent rente per maand verschuldigd zijn over het openstaande bedrag. De open rente zal 
steeds bovenop het openstaande bedrag worden geteld waarover in de daaropvolgende maand 
weer 2 (twee) procent rente wordt geheven. 

6.4 Indien Opdrachtgever nalatig blijft betaling te voldoen, kan Select Media, zonder verplicht te zijn 
tot nadere kennisgeving, besluiten de vordering ter incasso uit handen te geven. De kosten die 
gemoeid zijn met een buitengerechtelijk dan wel gerechtelijk traject komen in dit geval voor 
rekening van Opdrachtgever. 

6.5 Select Media behoudt het recht om, zonder nadere kennisgeving, Opdracht niet op te leveren als 
betaling door Opdrachtgever langer uitblijft dan 21 dagen.  
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Dit omvat, maar is niet gelimiteerd tot, het opsturen van eindresultaten van Product en het offline 
houden, dan wel afschermen met een tijdelijke webpagina, van Website totdat Opdrachtgever 
tot betaling is overgegaan.  

 
Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst 
7.1 Select Media zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover 

een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Select Media het recht bepaalde 
werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

7.2 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Select Media aangeeft dat deze 
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst worden verstrekt. 

7.3 Select Media is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Select Media is 
uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze 
onjuistheid of onvolledigheid voor Select Media kenbaar behoorde te zijn. 

7.4 Ter uitvoering van elke overeenkomst staat Select Media ervoor in een goed werkende site op te 
leveren. Aan deze verplichting is geheel voldaan zodra Opdrachtgever akkoord gaat met het 
resultaat en de site definitief aan hem wordt opgeleverd.  

 
Artikel 8. Levering, Leveringsomvang en Levertijd 
8.1 Met het ontwerp en de ontwikkeling van de Website wordt zo spoedig mogelijk gestart na 

schriftelijke Opdracht en aanlevering van benodigd materiaal.  
8.2 Tussentijdse resultaten kunnen door Select Media op een (tijdelijke) internetlocatie worden 

geplaatst voor test- en ontwikkelingsdoeleinden. 
8.3 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden 

medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Select Media, zal de termijn worden 
verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan 
beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.  

8.4 Select Media is niet aansprakelijk voor niet werkende functionaliteiten die worden veroorzaakt 
door bijvoorbeeld foutieve instellingen bij de hosting provider van de Opdrachtgever terwijl deze 
functionaliteiten wel op het testdomein naar behoren functioneren en als deze gebreken dus 
worden veroorzaakt door de foutieve instellingen en niet door foutief ontwikkelen van Select 
Media van de betreffende functionaliteit. 

8.5 Oplevering van het Product geschiedt in overleg met Opdrachtgever en zal plaatsvinden zo snel 
mogelijk na het gereedkomen van de ontwikkeling van het Product. Definitieve oplevering van 
het Product wordt gedaan door een opleveringsafspraak welke wordt gepland tussen 
Opdrachtgever en Select Media.  

8.6 Indien Opdrachtgever, ondanks meerdere verzoeken, niet of niet tijdig informatie aanlevert voor 
de bouw dan wel afronding van de Website, kan Select Media ermee volstaan om op de 
afgesproken opleverdatum een niet voltooide Website aan Opdrachtgever over te dragen 
waarmee Select Media waarmee zij aan haar contractuele verplichting jegens Opdrachtgever 
voldoet. Tijdig in de zin van dit artikel is dat de informatie wordt aangeleverd binnen drie maanden. 

8.7 Bij definitieve oplevering van de Website ontvangt Opdrachtgever: 
- Een kopie van de Website en de bijbehorende datagegevens in een zip bestand, welke dient 

als backup van de originele Website ten tijde van de oplevering.  
- Een document met alle inloggegevens van: 

o Webserver, 
o Databases, 
o Hostingpartij, 
o Back-end van het Content Management System van de Website 

 
Artikel 9. Wijzigingen aan Producten 
9.1 Opdrachtgever krijgt tijdens ontwikkeling twee (2) feedbackrondes om zijn op- en aanmerkingen 

te geven dan wel wijzigingen voor te stellen, tenzij expliciet anders is overeengekomen.  
9.2 De wijzigingen bij de feedbackrondes mogen niet van dien aard zijn dat daarmee een nieuwe weg 

van op te leveren Product wordt ingeslagen. Het gaat hier slechts ook om kleine aanpassingen. 
9.3 Op- en/of aanmerkingen en wijzigingsvoorstellen welke na oplevering worden aangedragen, 

worden als Meerwerk gezien en kunnen slechts worden meegenomen als Opdrachtgever bereid 
is hiervoor te betalen. Indien gewenst door Opdrachtgever, zal Select Media eerst een Offerte uit 
voor het Meerwerk.  
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Artikel 10. Eigendom en Copyright  
10.1 Al het door Select Media vervaardigde materiaal mag zonder expliciete schriftelijke toestemming 

van Select Media niet worden bewerkt of verwerkt in andere Producten dan waarvoor het 
oorspronkelijk bedoeld is.  

10.2 Het eigendom van door Select Media verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft 
volledig bij Select Media, tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen. In het laatste 
geval kan Select Media hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het 
genoemde eigendom is Select Media gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke 
vergoeding in rekening te brengen.  

10.3 Select Media behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden 
toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke 
informatie ter kennis van derden wordt gebracht.  

10.4 Zolang de Product en/of Website in ontwikkeling is, ligt het auteursrecht van het Product en/of 
Website volledig bij Select Media. Opdrachtgever krijgt in dit stadium enkel een tijdelijk 
toegangsrecht voor het Product en/of Website. 

10.5 Zodra de Website door Opdrachtgever is geaccordeerd en de eindfactuur is betaald, wordt de 
Website en het daarop rustende auteursrecht aan hem overgedragen. Het staat Opdrachtgever 
daarmee vrij om teksten en afbeeldingen eigenstandig aan te passen of het ontwerp te wijzigen 
dan wel een ander bedrijf inschakelen om aanpassingen aan de Website te laten verrichten.  

 
Artikel 11. Aansprakelijkheid 
11.1 Voor zover Select Media bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en 

leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Select Media op 
geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit 
deze relaties met Select Media of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of 
zichtbaar wordt gedurende de relatie met Select Media. 

11.2 Select Media is niet verantwoordelijk, dan wel aansprakelijk, voor de inhoud van het door de 
Opdrachtgever aangeleverde materiaal. Opdrachtgever dient zich ervan te vergewissen dat door 
Opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van 
derden. 

11.3 In geval van ernstige toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Select 
Media slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding gemaximeerd tot het 
factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Select Media voor enige andere vorm van schade is 
uitgesloten, daaronder begrepen, maar niet gelimiteerd tot, een vergoeding van indirecte schade, 
gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. 

11.4 Select Media is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hacking, phishing, malware 
en vergelijkbare incidenten.  

11.5 Select Media erkent geen enkele aansprakelijkheid voor onvolkomenheden dan wel ontstane 
fouten van de Website van Opdrachtgever op het gebied van hosting.  

11.6 Select Media is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen veroorzaakt door derden 
waarmee zij samenwerkt dan wel afhankelijk van is en waarop zij geen invloed kon uitoefenen. 

11.7 Select Media is niet aansprakelijk door fouten in het ontwerp dan wel de werking ontstaan door 
(poging tot) aanpassingen door Opdrachtgever of door Opdrachtgever ingehuurde andere 
partijen, als ook gespecificeerd in artikel 8.5. Indien Select Media wordt gevraagd om betreffende 
fouten te herstellen, zal dit vallen onder Meerwerk. Indien gewenst kan Opdrachtgever Select 
Media vragen voor een Offerte om de fouten te herstellen.  

 
Artikel 12. Overmacht 
12.1 Select Media is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe geheel 

of gedeeltelijk verhinderd of bemoeilijkt is, al dan niet tijdelijk, als gevolg van een omstandigheid, 
die niet aan haar opzet of schuld te wijten is. Hieronder wordt mede verstaan niet-verwijtbare 
gedragingen van toeleveranciers en/of derden die Select Media voor de uitvoering van de 
overeenkomst inschakelt dan wel heeft ingeschakeld 

12.2 In geval van onmacht aan de zijde van Select Media worden haar verplichtingen opgeschort. 
Wanneer de overmachtssituatie van Select Media langer dan 60 dagen heeft geduurd, hebben 
Partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Gedeeltelijke prestaties tot het 
moment van ontbinding, zullen naar verhouding worden afgerekend.  
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Artikel 13. Privacy 
13.1 Select Media zal geen persoonlijke gegevens van Opdrachtgever aan derden verstrekken zonder 

dat daar een wettelijke plicht voor bestaat of voordat er expliciete schriftelijke toestemming voor 
is verleend door Opdrachtgever. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke 
(bedrijfs)informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan 
Select Media.  

13.2 Indien de gegevens van Opdrachtgever nodig zijn voor de aanvraag van een domeinnaam en/of 
hosting, dan worden de gegevens daarvoor gebruikt. Voor het overige zal gebruikmaking van 
persoonsgegevens voor welke doeleinden dan ook pas plaatsvinden nadat daartoe de 
schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is verkregen. 

13.3 Alle door Opdrachtgever aangeleverde persoonlijke informatie blijft vertrouwelijk. Voor wat 
betreft de zakelijke informatie heeft te gelden dat deze enkel wordt gebruikt voor het vullen van 
de Website. 

 
Artikel 14. Wijziging van de algemene voorwaarden  
14.1 Select Media behoudt het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.  
14.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van 

een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. 
14.3 Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij 

gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene 
voorwaarden of binnen veertien (14) dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de 
algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.  

 
Artikel 15. Overig Bepalingen 
15.1 Wanneer Select Media bemiddelt bij webhosting voor een Opdrachtgever, is Opdrachtgever 

gebonden aan de voorwaarden die desbetreffende hostingpartij stelt. Select Media is voorts niet 
verantwoordelijk voor enige wanprestatie dan wel onduidelijkheid van de hostingpartij in kwestie. 

15.2 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke 
bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip 
van oplevering veranderen. Select Media zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de 
nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen. 

15.3 Select Media is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde 
eindproducten, tenzij expliciet anders is overeengekomen. Voorts behoudt Select Media zich het 
recht op een bescheiden creditvermelding met hyperlink in de voor Opdrachtgever afgeleverde 
Website. 

 
Artikel 16. Geschillenregeling en toepasselijk recht 
16.1 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
16.2 De geschillen welke tussen Select Media en Opdrachtgever die niet in aller redelijkheid 

gezamenlijk kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde 
rechter van de Rechtbank Brabant-Oost. 

 


