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Algemene voorwaarden 
 

ARTIKEL 1 
– ALGEMEEN 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
 

1. X6NOW: de eenmanszaak X6NOW, gevestigd en kantoorhoudend aan het adres Biezenbeemd 
15, 4907 EE  Oosterhout. 

2. X6NOW-specialist: de persoon die voor X6NOW opgedragen werkzaamheden uitvoert. 
3. Freelancer: de persoon die voor X6NOW opgedragen werkzaamheden uitvoert. 
4. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan X6NOW opdracht heeft 

gegeven tot het verrichten van werkzaamheden (het leveren van diensten en/of producten). 
5. Bescheiden: alle door opdrachtgever aan X6NOW ter beschikking gestelde zaken, waaronder 

stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door 
X6NOW vervaardigde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers. 

6. Overeenkomst: een overeenkomst die X6NOW in de uitoefening van haar onderneming sluit en 
waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, al dan niet schriftelijk vastgelegd in een 
overeenkomst, opdrachtbevestiging of anderszins. 

7. Schriftelijk: met schriftelijk wordt nooit per e-mail bedoeld, tenzij opdrachtgever en X6NOW 
uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. 

 

ARTIKEL 2 
- TOEPASSELIJKHEID 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen X6NOW en 
opdrachtgever en zijn bindend en onvergankelijk. 

2. De onderhavige voorwaarden gelden voor alle door X6NOW gedane aanbiedingen, leveringen en 
werkzaamheden en zijn van toepassing op alle soorten overeenkomsten. 

3. Wijzigingen in, afwijkingen van of aanvullingen op deze voorwaarden zijn alleen van kracht indien 
deze door X6NOW zijn bevestigd. 

4. Bij het uitbrengen van nieuwe en / of gewijzigde voorwaarden komen alle algemene 
voorwaarden met een voorgaande wijzigingsdatum te vervallen. 

5. Deze algemene voorwaarden worden op verzoek aan (potentiële) opdrachtgevers toegezonden. 
6. Op eventuele door X6NOW gefiatteerde afwijkingen van deze voorwaarden kan door 

opdrachtgever uitsluitend beroep worden gedaan voor de opdracht waarop de afwijking of 
aanvulling betrekking heeft. 

7. Voor zover voor de desbetreffende X6NOW-specialist gedrags- en beroepsregels gelden, maken 
deze deel uit van de overeenkomst. De opdrachtgever verklaart de daaruit voor X6NOW 
voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen respecteren. 

8. Alle aanbiedingen door X6NOW zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk 
voortvloeit. 

 

ARTIKEL 3 
- OFFERTES EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat X6NOW aan de op drachtgever heeft laten 
weten dat de opdracht wordt aanvaard. 

2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking 
van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan. 

3. Voor zover de offerte door X6NOW afhankelijk is van bepaalde van de opdrachtgever afkomstige 
gegevens wordt de overeenkomst gesloten onder voorbehoud van de juistheid en volledigheid 
van die gegevens. 
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4. X6NOW behoudt zich het recht voor om onderzoekskosten in rekening te brengen. Deze zijn 
afhankelijk van de aard en hoeveelheid van de door de opdrachtgever af te nemen producten 
en/of diensten. 

5. Voor zover de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de werkzaamheden opdracht geeft voor 
wijzigingen of aanvullingen, zullen deze als meerwerk aan de opdrachtgever worden 
doorberekend. 

6. De door X6NOW gemelde prijzen zijn exclusief BTW. X6NOW factureert in Euro’s. Indien 
facturering desondanks plaatsvindt in andere valuta dan de Euro, is dat gebaseerd op de koers in 
Euro die gold op de datum dat de overeenkomst tot stand kwam. 

 

ARTIKEL 4 
- TERBESCHIKKINGSTELLING VAN INFORMATIE DOOR DE OPDRACHTGEVER 

1. De opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke X6NOW overeenkomstig zijn 
oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste 
vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. 

2. In geval van opdrachten tot controle van financiële verantwoordingen zal opdrachtgever X6NOW 
op de hoogte brengen van alle overige informatie die voor de uitvoering of voltooiing van de 
opdracht relevant is. 

3. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan X6NOW 
ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, 
voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit. 

4. De opdrachtgever is gehouden X6NOW onverwijld te informeren omtrent feiten en 
omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. 

5. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde 
bescheiden aan hem geretourneerd. 

6. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra 
honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de 
verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van opdrachtgever. 

7. De opdrachtgever verplicht zich X6NOW direct op de hoogte te stellen, als opdrachtgever claims 
ontvangt die voortvloeien uit activiteiten van opdrachtgever op het Internet en/of claims die tot 
stand zijn gekomen op basis van door X6NOW geleverde producten of diensten. 

 

ARTIKEL 5 
- UITVOERING VAN DE OPDRACHT, LEVERING EN RISICO 

1. X6NOW zal de werkzaamheden, door middel van zijn specialisten en freelancers, naar beste 
vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren; X6NOW kan evenwel 
niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat. 

2. X6NOW bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de opdracht wordt uitgevoerd, 
doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. 
Indien de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon die bij of met X6NOW 
werkzaam is, brengt zulks - behoudens voor zover opdrachtgever en X6NOW uitdrukkelijk en 
schriftelijk anders zijn overeengekomen - niet met zich mee dat de werkzaamheden uitsluitend 
door deze persoon of onder diens verantwoordelijkheid mogen worden uitgevoerd, noch dat door 
het overlijden van deze persoon de opdracht eindigt, noch dat deze persoon (mede) 
aansprakelijk kan worden gesteld voor enige tekortkoming in de uitvoering van de opdracht. 

3. X6NOW kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen 
dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft 
verleend. 

4. Indien de opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij 
daartoe slechts overgaan na daarover met X6NOW overeenstemming te hebben bereikt. 

5. Voor zover de uitvoering van de opdracht afhankelijk is van in opdacht van de opdrachtgever 
door derden uit te voeren werkzaamheden, zal de opdrachtgever er voor zorg dragen dat deze 
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derden hun werkzaamheden goed en tijdig uitvoeren, zodat de uitvoering van de opdracht door 
X6NOW geen vertraging of hinder ondervindt. 

6. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn. Tenzij uitdrukkelijk 
anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient X6NOW schriftelijk in gebreke te worden 
gesteld. 

7. De door X6NOW aan de opdrachtgever geleverde producten zijn voor rekening en risico van de 
opdrachtgever vanaf het moment dat de producten aan de opdrachtgever zijn afgegeven. 

 

ARTIKEL 6 
- GEHEIMHOUDING 

1. X6NOW is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot 
geheimhouding tegenover derden. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige 
toepassing op de X6NOW-specialisten, freelancers en de opdrachtgever. 

2. X6NOW is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt 
gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter 
een uitzondering gemaakt in het geval X6NOW voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of 
strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn. 

3. X6NOW is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten 
niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of 
vergelijkende doeleinden. 

4. Tenzij daartoe door X6NOW voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal 
opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van 
X6NOW, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde 
informatie te voorzien, niet openbaar maken. De opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen 
dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen. 

5. X6NOW zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde 
derden. 

 

ARTIKEL 7 
- INTELLECTUELE EIGENDOM, VERLENING, OVERDRACHT VAN RECHTEN 

1. X6NOW behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de geleverde diensten en producten 
van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht 
van opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien. 

2. Alle rechten met betrekking tot de geleverde diensten en producten, waaronder mede begrepen 
de intellectuele rechten en eigendomsrechten, blijven ook na levering toebehoren aan X6NOW 
tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. 

3. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede zijn begrepen 
computerprogramma's, webapplicaties, programmeercode, database ontwerpen, 
systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van 
X6NOW, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te 
verveelvoudigen, aan te passen, te openbaren of te exploiteren. Dit geldt eveneens indien de 
opdrachtgever wel het eigendomsrecht dan wel een ander recht met betrekking tot het geleverde 
heeft verkregen. 

4. Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te 
stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van 
X6NOW. 
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ARTIKEL 8 
- HONORARIUM 

1. Het honorarium van X6NOW is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en 
wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van X6NOW en is verschuldigd 
naarmate door X6NOW werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht. 

2. X6NOW heeft altijd het recht een of meerdere voorschotten aan de opdrachtgever in rekening te 
brengen, ook wanneer zulks niet in een offerte of opdrachtbevestiging is vermeld. 

3. X6NOW behoudt zich het recht om tarieven tussentijds te wijzigen, dit zal tijdig worden vermeld 
op onze website. 

4. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is 
uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is X6NOW gerechtigd het 
overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en X6NOW 
hierover andere afspraken hebben gemaakt. 

5. Het honorarium van X6NOW, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van 
ingeschakelde derden, wordt per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de 
werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en X6NOW 
hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door opdrachtgever aan X6NOW 
verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht. 

 

ARTIKEL 9 
- BETALING 

1. Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden 
binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan dertig dagen na 
factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen of anders op facturen van X6NOW staat vermeld.  

2. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta dan wel in de in de factuur aangegeven valuta 
door middel van overmaking ten gunste van een door X6NOW aan te wijzen bankrekening.  

3. Bij niet tijdige betaling is over het openstaand bedrag een rente van 12 % op maandbasis 
verschuldigd, tot aan de dag van algehele betaling, waarbij een gedeelte van de maand wordt 
berekend als een volle maand. 

4. Tevens kan de opdrachtgever, de toegang tot de geleverde services ontzegd worden totdat de 
betaling volledig is voldaan. Hierbij wordt tenminste tien euro administratiekosten in rekening 
gebracht. 

5. In geval van wanbetaling, betalingsachterstand, contractbreuk of een ander ernstig voorval - 
zulks ter beoordeling van X6NOW - heeft X6NOW het recht de aan de opdrachtgever verleende 
dienst(en) voor een nader vast te stellen periode of definitief uit te schakelen. Zulks nadat 
opdrachtgever hiervan in kennis is gesteld. 

6. Internetvoorzieningen zijn veelal gebaseerd op hightech elektronica- en communicatietechnieken. 
Technische storingen of enige tijd niet beschikbaar zijn van internetfaciliteiten in de ruimste zin 
van het woord kunnen derhalve nimmer tot teruggave van betaalde abonnementsgelden leiden. 

7. Eenmalige betalingen van zgn. domeinnaamregistraties of opzetkosten zijn nimmer terug te 
vorderen. Voor het tijdig opnieuw laten registreren van een Domeinnaam is de opdrachtgever ten 
alle tijden zelf verantwoordelijk. 

8. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso) kosten, die X6NOW 
maakt als gevolg van niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, 
komen ten laste van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend 
overeenkomstig het incassotarief dat door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken 
wordt geadviseerd (NOVA-tarief) met een minimum bedrag van tweehonderdvijftig Euro. 

9. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van 
X6NOW daartoe aanleiding geeft, is X6NOW gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat 
deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door X6NOW te bepalen vorm. 

10. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is X6NOW gerechtigd, 
onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te 
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schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan X6NOW uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct 
opeisbaar. 

11. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de 
werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk 
verbonden voor de betaling van het factuurbedrag. 

12. X6NOW behoudt zich het recht voor deelopdrachten of deelleveringen afzonderlijk te factureren, 
den wel in termijnen te factureren, ook wanneer dit niet in de overeenkomst is vermeld. 

13. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken allereerst ter voldoening van alle 
verschuldigde kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan. 
Ook al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

14. Wanneer de overeenkomst tussen opdrachtgever en X6NOW wordt opgezegd, dient de betaling 
te worden voldaan over de afgesproken termijn. 

 

ARTIKEL 10 
- OPSCHORTINGS- EN RETENTIERECHT 

1. X6NOW is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten tot op het moment 
dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan. 

2. De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid omvat tevens het opschorten van de afgifte van 
bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden. 

3. Het bepaalde in het tweede lid is niet van toepassing voor zover zulks strijdig is met de voor de 
desbetreffende specialist respectievelijk werkzaamheden van X6NOW geldende beroeps- en 
gedragsregels. 

 

ARTIKEL 11 
-TERMIJNEN 

1. Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde 
informatie en/of bescheiden ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de 
werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is 
ontvangen, respectievelijk de informatie en/of bescheiden geheel ter beschikking zijn gesteld. 

2. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als 
fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen. 

3. De overeenkomst kan - tenzij uitvoering ontwijfelbaar blijvend onmogelijk is - door opdrachtgever 
niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij X6NOW de overeenkomst ook niet 
of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn 
schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 
6 van het Burgerlijk Wetboek. 

 

ARTIKEL 12 
- OPZEGGING 

1. De opdrachtgever en X6NOW kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. 
2. De opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld. 
3. De opdrachtgever verbindt zich aan de overeenkomst met X6NOW voor tenminste drie maanden 

gerekend vanaf datum inwerkingstelling van het betreffende account. Een overeenkomst dient 
schriftelijk - met een opzegtermijn van tenminste een kalendermaand - te worden opgezegd. 
Zonder schriftelijk tegenbericht wordt na drie maanden deze overeenkomst stilzwijgend verlengd. 
Iedere overeenkomst is door beide partijen - met inachtname van het voorgaande - opzegbaar. 

4. Indien op de door de opdrachtgever ontvangen factuur een langere termijn dan drie maanden 
wordt vermeld is er sprake van een overeenkomst met een vastgelegde contractperiode. Deze 
overeenkomst is dan aangegaan voor de vermelde periode en niet herroepbaar. Afkoop en 
restitutie van nog niet vervallen maandtermijnen is niet mogelijk. 
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5. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de betalingsvoorwaarden zoals deze door 
X6NOW zijn vastgesteld. 

 

ARTIKEL 13 
- RECLAMES 

1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen op 
straffe van verval van alle aanspraken schriftelijk binnen 14 dagen na de verzenddatum van de 
stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 14 dagen na de 
ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet 
eerder kon ontdekken, aan X6NOW te worden kenbaar gemaakt. 

2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, geven de opdrachtgever geen recht om zijn betaling op te 
schorten, dan wel geheel van betaling af te zien. 

3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft X6NOW de keuze tussen aanpassing van het 
in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de 
afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht 
tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium. 

4. Tot verdere schadevergoeding dan genoemd in lid 3 van dit artikel is X6NOW niet verplicht. 
5. Met name zal X6NOW niet aansprakelijk zijn voor schade aan apparatuur of software van de 

opdrachtgever veroorzaakt door producten dan wel adviezen van X6NOW. Indirecte schade, 
daaronder begrepen claims, schades, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, 
onrechtmatig handelen, wetsovertredingen, smartengeld en schade door bedrijfsstagnatie, hoe 
ook genaamd, is uitgesloten. 

6. De opdrachtgever vrijwaart X6NOW tegen aanspraken van derden die deze tegen X6NOW 
mochten hebben uit welke hoofde dan ook in verband met de geleverde diensten en/of 
producten. 

 

ARTIKEL 14 
- VERANTWOORDELIJKHEID 

1. Alle diensten die X6NOW aan de opdrachtgever verleend, mogen alleen worden gebruikt voor 
legale doeleinden en niet in strijd zijn met het Nederlands en internationaal recht. 

2. De opdrachtgever en X6NOW verplichten zich te houden aan de Nederlandse en internationale 
wetten en verdragen aangaande Copyright. Er zal niets door X6NOW noch de opdrachtgever op 
onze servers worden geplaatst waarvan men niet zeker is of het Copyright bezit. 

3. X6NOW neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de informatie geplaatst door 
opdrachtgever op zijn account. De opdrachtgever is geheel verantwoordelijk en aansprakelijk 
voor alle informatie die op de server wordt geplaatst. 

4. Warez sites, Mp3 sites of andere sites met illegale software zijn nimmer toegestaan. 
5. Het gebruik van scripts en andere programma's op de X6NOW servers is toegestaan, mits dit het 

optimaal functioneren en de veiligheid van de servers niet in gevaar brengt. Tevens mogen door 
het gebruik van onze servers het internet, aan het internet gekoppelde individuen of bedrijven en 
instanties niet in gevaar worden gebracht. Dit ter beoordeling van X6NOW. 

6. De opdrachtgever zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en 
zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. 

7. De opdrachtgever zal andere gebruikers bij diens gebruik van het internet of internetfaciliteiten 
op generlei wijze hinderen of schade toebrengen. 

8. Het is niet toegestaan de systemen van X6NOW te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn 
met de geldende wet- en regelgeving, de netiquette (de algemeen aanvaarde gedragsregels op 
het internet), de voorschriften van de Reclamecode Commissie, de overeenkomst en deze 
voorwaarden. In het bijzonder is het niet toegestaan onder meer de volgende handelingen en 
gedragingen te verrichten:  
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 Het zonder toestemming gebruiken, toegang krijgen of toegang proberen te krijgen tot 
gegevens, systemen, netwerken, databanken of software van derden, alsmede het zonder 
toestemming veranderen, wissen, onbruikbaar maken van gegevens van derden dan wel 
gegevens aan gegevens van derden toevoegen; 

 Het zonder toestemming (trachten te) onderzoeken of testen van de kwetsbaarheid van 
systemen of netwerken van derden of het doorbreken van de beveiliging van die systemen of 
netwerken;  

 Het inbreuk plegen op werken die beschermd worden door intellectuele eigendomsrechten of 
andere rechten van derden, zoals auteursrecht, merkenrecht of databankenrecht, of anderszins 
in strijd handelen van intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden;  

 Het verzenden van ongevraagde E-mail (zgn. spam), waaronder begrepen is het zonder 
voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de ontvanger (waarbij de bewijslast op wederpartij 
rust), verzenden van ongevraagde of ongewenste bulk e-mail berichten of kettingbrieven, het 
versturen van mailbombs, het laten volstromen van een e-mailsysteem, het trachten systemen of 
netwerken te overbelasten, daaronder begrepen spam die via een andere provider wordt 
verstuurd;  

 Het verzenden van e-mails met het oog op direct marketing waarbij de identiteit van de afzender 
namens wie de communicatie plaatsvindt wordt gemaskeerd of verborgen of zonder dat een 
geldig adres wordt vermeld waaraan de ontvanger een verzoek tot beëindiging van dergelijke 
communicatie kan richten.  

 Het creëren, introduceren of verspreiden van computervirussen;  
 Het (seksueel) intimideren of anderszins last vallen van andere gebruikers van het internet en het 

verspreiden, toegankelijk maken of toegankelijk laten zijn van pornografisch of ethisch 
onverantwoord materiaal, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend dient te worden verstaan 
de inhoud en strekking van alle teksten en beeld materiaal dat de eerbaarheid van minderjarigen 
aantast of een aantasting inhoudt van het recht op de persoonlijke levenssfeer en / of de 
menselijke waardigheid alsmede materiaal dat een uiting is van of aanzet tot discriminatie, 
discriminerend op ras, sekse of anderszins aanstootgevend zijn zulks ter beoordeling van 
X6NOW; 

 Het zodanig gebruik maken van de diensten van X6NOW dat daardoor de juiste werking van de 
systemen van X6NOW of van derden wordt verhinderd, dan wel dat daardoor andere gebruikers 
van de diensten van X6NOW worden gehinderd respectievelijk belemmerd.  

 
9. Indien en zolang wederpartij in strijd handelt met het bepaalde in de artikelen 14 van deze 

voorwaarden, is X6NOW gerechtigd zonder nadere aankondiging en met onmiddellijke ingang de 
aan wederpartij verstrekte toegang tot de website en/of informatie buiten gebruik te stellen of te 
verwijderen, dan wel anderszins onmogelijk te maken, haar dienstverlening geheel of gedeeltelijk 
op te schorten of te beëindigen en/of de storingveroorzakende gedragingen van wederpartij te 
beëindigen, een en ander zonder daarvoor schadeplichtig te worden. Bovendien is X6NOW in dat 
geval gerechtigd, indien de ernst van de overtreding zulks rechtvaardigt, de overeenkomst met 
onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te zeggen onverminderd het recht van X6NOW om 
schadevergoeding te vorderen, en zonder dat een recht op schadevergoeding van wederpartij 
jegens X6NOW ontstaat.  

 

ARTIKEL 15 
- TOEGANGSCODES 

1. De opdrachtgever dient met de toegangscode zorgvuldig om te gaan. 
2. De opdrachtgever dient geheimhouding te betrachten met betrekking tot aan opdrachtgever 

verzonden toegangscodes en dient deze doelmatig te beveiligen. 
3. De opdrachtgever dient het feit dat hij de toegangscodes niet meer bezit of dat derden deze 

mede bezitten, onmiddellijk aan X6NOW te melden. 
4. De opdrachtgever moet verlies, diefstal of misbruik door derden van toegangscodes, direct 

melden aan X6NOW. 
5. Met name is X6NOW niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of verlies van de toegangscodes. 
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6. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, welke voortvloeit uit het gebruik dat met de 
toegangscodes wordt gemaakt, die ontstaan doordat aan opdrachtgever verzonden 
toegangscodes niet in het bezit van de opdrachtgever zijn of in het bezit van derden komen, ook 
indien dit gebeurt tijdens het verzenden van deze codes aan de opdrachtgever. 

7. Wanneer de opdrachtgever heruitgave vraagt van toegangscodes wordt hiervoor tenminste 
vijfentwintig euro aan administratiekosten in rekening gebracht. 

 

ARTIKEL 15 
- AANSPRAKELIJKHEID 

1. X6NOW is jegens opdrachtgever aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de 
opdracht, voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en 
deskundigheid waarop bij de uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd. X6NOW is 
evenwel niet aansprakelijk voor: 

 
 bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste 

of onvolledige gegevens of informatie door of namens opdrachtgever aan X6NOW; 
 bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van 

door X6NOW ingeschakelde hulppersonen (werknemers van X6NOW daaronder niet begrepen), 
ook indien deze werkzaam zijn bij een met X6NOW verbonden organisatie; 

 bij opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade. 
 

2. De opdrachtgever verklaart X6NOW nimmer verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van  
servers en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen. 
(Vervolg)schade is nimmer verrekenbaar. 

3. X6NOW heeft te allen tijde het recht door opdrachtgever geleden schade voor zover mogelijk 
ongedaan te maken. 

4. De opdrachtgever is, indien hij overweegt X6NOW aansprakelijk te stellen tot vergoeding van 
schade, verplicht daarover met X6NOW in overleg te treden, alvorens hij tot aansprakelijkstelling 
overgaat. 

5. De aansprakelijkheid van X6NOW voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht 
alsmede voor een onrechtmatige daad is beperkt tot driemaal het bedrag dat opdrachtgever naar 
de maatstaf van het bepaalde in artikel 8 als honorarium (exclusief omzetbelasting) aan X6NOW 
heeft betaald en/of nog verschuldigd is ter zake van de werkzaamheden waarop de 
schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmede deze verband houden. 

6. De aansprakelijkheid van X6NOW voor schade door dood of lichamelijk letsel is beperkt tot het 
bedrag dat op grond van de door X6NOW gesloten verzekeringsovereenkomst ter zake wordt 
uitgekeerd. 

7. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat 
opdrachtgever de schade heeft ontdekt bij X6NOW te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het 
recht op schadevergoeding is vervallen. 

8. De opdrachtgever is gehouden X6NOW schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle 
aanspraken van derden - daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, 
commissarissen en personeel van opdrachtgever alsmede gelieerde rechtspersonen en 
ondernemingen en anderen die bij de organisatie van opdrachtgever betrokken zijn - die 
voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van X6NOW ten behoeve van 
opdrachtgever. Dit lid is niet van toepassing voor opdrachten tot onderzoek van de jaarrekening 
zoals bedoelt in artikel 393 Boek 2 Burgerlijk Wetboek. 

9. De uit dit artikel voortvloeiende uitsluitingen of beperkingen van de aansprakelijkheid van 
X6NOW, alsmede de uit het vorige lid voortvloeiende vrijwaringplicht van opdrachtgever, gelden 
niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van X6NOW. 

10. X6NOW is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of 
tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens 
opdrachtgever, X6NOW of derden. 
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ARTIKEL 16 
- TOEREKENBARE TEKORTKOMING VAN DE OPDRACHTGEVER 

1. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt binnen vijf dagen na daartoe door 
X6NOW in gebreke te zijn gesteld, is X6NOW bevoegd de overeenkomst terstond zonder 
rechterlijke tussenkomst te ontbinden, in welk geval X6NOW recht heeft op volledige 
schadevergoeding en een vergoeding voor winstderving, welke laatste vergoeding wordt 
vastgesteld op 15 % van de overeengekomen prijs. 

 

ARTIKEL 17 
- NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING 

1. X6NOW aanvaardt geen aansprakelijkheid, indien zij door een niet-toerekenbare tekortkoming 
niet in staat is haar verplichtingen na te komen. 

2. Onder niet-toerekenbare tekortkoming wordt in deze voorwaarden verstaan elke omstandigheid 
waardoor nakoming van de overeenkomst door X6NOW redelijkerwijs door opdrachtgever niet 
meer kan worden verlangd, daaronder in ieder geval begrepen oorlog, oorlogsgevaar, 
burgeroorlog, oproer, watersnood, werkstaking, werkliedenuitsluiting, personeelsgebrek, 
transportmoeilijkheden, wanprestatie leveranciers, brand, overheidsmaatregelen, import- en 
exportverboden en bedrijfsstoringen. 

3. In geval van niet-toerekenbare tekortkoming is X6NOW naar haar keuze gerechtigd, hetzij de 
uitvoeringstijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de overeenkomst, voor 
zover deze door de belemmering getroffen wordt, te ontbinden. Indien opdrachtgever X6NOW 
daartoe schriftelijk aanmaant, is X6NOW gehouden zich binnen zeven dagen voor haar keuze uit 
te spreken. 

 

ARTIKEL 18 
- LICENTIES 

1. De opdrachtgever is volledig zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van licenties van software 
die benodigd is voor het gebruik van de door X6NOW geleverde diensten en producten. 

 

ARTIKEL 19 
– ZEKERHEDEN 

1. Mocht X6NOW voor of tijdens het uitvoeren van een overeenkomst aanwijzingen ontvangen 
omtrent onvoldoende of verminderde kredietwaardigheid van opdrachtgever, dan heeft X6NOW 
het recht niet te presteren of niet verder te presteren. Tenzij op haar verlangen en tot haar 
genoegen door de opdrachtgever zekerheid is gesteld voor de betaling van de prijs. Indien 
opdrachtgever hieraan geen medewerking verleent, is X6NOW bevoegd (verdere) uitvoering van 
de overeenkomst op te schorten en betaling te vorderen voor reeds verrichte werkzaamheden of 
leveringen. 

2. De opdrachtgever is jegens X6NOW gehouden tot de in het vorige lid bedoelde zekerheidstelling, 
ook indien X6NOW niet is overgegaan tot opschorting of stopzetting van haar prestaties. De in 
verband hiermee gemaakte kosten van deskundigenadvies, deurwaarderskosten en dergelijke 
aan de zijde van X6NOW, komen voor rekening van opdrachtgever. 

3. X6NOW verplicht zich zijn servers en het netwerk up-to-date te houden om technische of andere 
storingen zo veel mogelijk te beperken. Onze servers zijn gehost op locatie van derden, zij 
beheren de serverruimtes en het netwerk. Zonder melding vooraf kan door X6NOW of door 
derden werkzaamheden aan apparatuur worden uitgevoerd in algemeen belang. X6NOW zal 
trachten deze onderhoudsperiode zo kort mogelijk te laten houden, en beroept zich in geval van 
werkzaamheden door derden op overmacht. X6NOW en de derden waarmee wordt 
samengewerkt zijn derhalve voor ontstane schade nimmer aansprakelijk. Van elke 
(ingrijpende)werkzaamheid zal melding worden gemaakt op onze website. 
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ARTIKEL 20 
- VERVALTERMIJN 

1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en 
andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens X6NOW in verband met 
het verrichten van werkzaamheden door X6NOW in ieder geval na één jaar na het moment 
waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze 
rechten en bevoegdheden. 

 

ARTIKEL 21 
- SLOTBEPALINGEN, TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN 

1. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden worden mede gemaakt ten behoeve van al 
degenen die voor X6NOW werkzaam zijn. 

2. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en X6NOW waarop deze algemene voorwaarden 
van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

3. Mocht een of meer voorwaarden van deze overeenkomst niet (meer) geldig zijn voor de wet, dan 
blijven de andere punten onveranderd geldig. 

4. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en X6NOW, 
waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de 
kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Breda, 
tenzij X6NOW ervoor kiest om het geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter. 

 
 
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant, Breda onder registratienummer 20098567 


