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Algemene voorwaarden SiteGeny
Bij het afnemen van de Dienst gaat u akkoord met onderstaande Algemene Voorwaarden.
SiteGeny behoudt ten alle tijde het recht om de Algemene Voorwaarden aan te passen met of
zonder berichtgeving.

Definities
SiteGeny: de V.O.F Social Checkpoint, gevestigd in Nederland, aan de Theo Uden Masmanstraat 44,
Amersfoort, 3813 ZE. KvK nr. 58535373
Overeenkomst: afspraken die telefonisch en per mail gemaakt zijn en deze algemene voorwaarden
met betrekking tot het leveren van de Dienst aan een Klant door SiteGeny.
Klant: afnemer van de Dienst.
Dienst: de website die SiteGeny levert aan de Klant.

Artikel 1 Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Dienst. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn
alleen mogelijk als beide partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Een overeenkomst tussen SiteGeny en de klant komt tot stand via email. Deze is van kracht als u
toestemming heeft gegeven via de toestemmingsknop in de mail of na betaling door de klant van de
eerste factuur.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst
3.1 SiteGeny zal de Dienst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Hierbij wordt een website
geleverd die voldoet aan de eisen van deze tijd.

Artikel 4 Wijziging van de overeenkomst
4.1 Indien tijdens het uitvoeren van de overeenkomst door de klant aanvullende werkzaamheden
worden gewenst kan dit door SiteGeny beoordeeld worden als meerwerk waarvoor een aanvullende
of aparte overeenkomst wordt gesloten.

Artikel 5 Duur van de overeenkomst
5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van één maand of een periode van één
jaar.
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5.2 Bij de overeenkomst van een maandelijkse periode is de overeenkomst maandelijks opzegbaar.
Bij de overeenkomst van een jaarlijkse periode is de overeenkomst per jaar opzegbaar.

Artikel 6 Tarieven
6.1 De Klant gaat ermee akkoord dat de terugkerende kosten voor de Dienst zullen worden betaald
en SiteGeny zal deze terugkerende kosten maandelijks of jaarlijks op voorhand in rekening brengen
aan de Klant afhankelijk van de afgesproken duur van de Overeenkomst.
6.2 SiteGeny heeft het recht om het tarief van de Dienst voor een Klant 1 keer per jaar te verhogen.
SiteGeny dient de Klant minimaal 4 weken van tevoren schriftelijk te informeren van een
tariefverhoging.
6.3 De tarieven van SiteGeny worden vermeld in euro’s exclusief omzetbelasting.

Artikel 7 Betalingen
7.1 De Klant is verplicht de Dienst vooruit te betalen. De Klant betaalt in 1 keer voor de gehele duur
van de initiële overeenkomst. SiteGeny zal hiervoor de Klant een factuur doen toekomen.
7.2 Betalingen van door SiteGeny verzonden facturen dienen binnen 7 dagen te worden voldaan,
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de
betalingsverplichting niet op. Het is de klant niet toegestaan enig bedrag te compenseren of te
verrekenen met hetgeen de Klant aan SiteGeny is verschuldigd.
7.3 Wanneer de klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt is
SiteGeny gerechtigd de geleverde Dienst tijdelijk te staken wat leidt tot het uit de lucht halen van de
door de klant afgenomen website(s).

Artikel 8 Opschorting en ontbinding van de overeenkomst
8.1 SiteGeny is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten of de
overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de
klant:
1. zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
2. de door SiteGeny geleverde website(s) gebruikt worden voor het verspreiden van
pornografische content of illegale content.
8.2 De Klant kan de Overeenkomst via telefonisch contact beëindigen. Bij een maandelijkse
overeenkomst geldt een opzegtermijn van dertig dagen.
Bij een jaarlijkse Overeenkomst dient de klant uiterlijk 30 dagen voordat de jaarlijkse periode afloopt
een telefonische opzegging bij SiteGeny in te dienen. Mocht de opzegging niet binnen afgesproken
termijn ingediend zijn dan zal de Overeenkomst stilzwijgend met een jaar verlengd worden.
8.3 Bij vooruitbetaling heeft de Klant geen recht op restitutie indien er tussentijds opgezegd wordt.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1 SiteGeny is niet aansprakelijk voor de gevolgen van downtime, het niet beschikbaar zijn van en
het niet naar behoren functioneren van de geleverde website(s).
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9.2 SiteGeny is niet aansprakelijk te stellen voor indirecte schade, waaronder gevolgschade,
gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie en gemiste besparingen.

Artikel 10 Onmacht
10.1 Als SiteGeny haar verplichtingen niet na kan komen en er aanleiding is voor een claim tegen
SiteGeny ongeacht een schending van deze Overeenkomst, en de oorzaak hiervan overmacht is of
enige andere oorzaak buiten de redelijke controle van SiteGeny kan zij hier niet aansprakelijk voor
worden gesteld.

Artikel 11 Intellectuele eigendomsrechten
11.1 Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter
beschikking gestelde Applicaties, Interfaces, andere programmatuur, documentatie en andere
materialen waarop enige vorm van intellectueel eigendom kan rusten, berusten uitsluitend bij
SiteGeny.
11.2 De Klant verkrijgt uitsluitend de niet exclusieve gebruiksrechten en bevoegdheden zoals in deze
Overeenkomst of anderszins uitdrukkelijk en schriftelijk zijn toegekend. De Klant zal de in het kader
van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Applicaties, Interfaces, andere
programmatuur, documentatie en andere materialen niet anderszins verveelvoudigen of openbaar
maken. Het is de Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken,
handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit in het kader van de Dienst
ontwikkelde of ter beschikking gestelde Applicaties, Interfaces, andere programmatuur,
documentatie en andere materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen
aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.
11.3 Het is SiteGeny toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de in het
kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Applicaties, Interfaces, andere
programmatuur, documentatie en andere materialen. Indien de in het kader van de Dienst
ontwikkelde of ter beschikking gestelde Applicaties, Interfaces, andere programmatuur,
documentatie en andere materialen door middel van technische bescherming zijn beveiligd, is het de
Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

Artikel 12 Wet
12.1 Op alle aanbiedingen van SiteGeny en overeenkomsten tussen SiteGeny en de Klant is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 De rechter te Utrecht is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen
voortvloeiende uit of verband houdende met aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van
en/of door en/of aan SiteGeny.

Artikel 13 (Leverings)termijnen
13.1 Alle door SiteGeny genoemde of met SiteGeny overeengekomen (leverings-)termijnen zijn
slechts richtlijnen en op geen enkele wijze bindend voor SiteGeny.
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Privacy beleid
SiteGeny deelt geen klantinformatie met derden partijen.

