Voorwaarden VDMmarketing Webdesign
In dit contract word uiteen gezet wat de rechten en de plichten zijn tussen opdrachtgever en
VDMmarketing.
Prijs per jaar: Variabel
VDMmarketing levert (1 keer met ster):
-Hosting via VDMmarketing (verplicht)
-Domeinnaam via VDMmarketing (optioneel)
-installatie WordPress*
-Basis lokale SEO*
-Emailadressen (ten hoogste 3)*
-Installatie Google Analytics (wekelijkse rapportage indien gewenst)*
-Contact formulier*
-Onderhoud installatie WordPress
-Webdesign eenmalig met een herzieningstermijn van 5 jaar. Dat betekent dat na 5 jaar
opdrachtgever het recht heeft om een nieuw design te vragen indien gewenst. *
-Vullen van content die aangeleverd word door opdrachtgever*
-Korte video over hoe opdrachtgever afbeeldingen en tekst kan aanpassen naar eigen
inzicht*
-Kleine zaken (tekst aanpassen of een afbeelding plaatsen) aanpassen als opdrachtgever
hier niet in staat toe is. Ten hoogste 3 maal per jaar
Extra toevoegingen
Voor alle functionaliteit die opdrachtgever extra wil toevoegen aan de site word een uurtarief
van 40 euro ex. btw gerekend. Opdrachtgever krijgt altijd van tevoren een prijsopgave.
VDMmarketing levert niet
-Inhoudelijke tekst voor een website. Hiervoor kunnen derden worden ingeschakeld tegen
meerprijs.
-Afbeeldingen. Wel is het mogelijk om gratis afbeeldingen te laten gebruiken zonder rechten
-Logo. Indien niet beschikbaar zal VDMmarketing dit naar eigen inzicht invullen op de
website

Betaling:
Opdrachtgever betaalt vooruit per jaar het bedrag wat bovenaan dit contract staat.
Mocht betaling uitblijven dan word het geleverde offline gezet tot betaling is gedaan.
Dit gebeurt na verstrijken van 14 dagen na verzenden factuur. Als opdrachtgever
betaalt zal binnen 48 uur de website weer online verschijnen. Dit laatste kan tot 28
dagen na het verstrijken van de betalingstermijn. Daarna word de website verwijderd
en is herstel niet meer mogelijk.

Opzegging:
Er zijn 2 scenario’s voor Opzegging
1. Klant wil weg, maar hoeft design niet mee. Klant kan per direct zonder kosten
opzeggen.
2. Klant wil opzeggen en wil design mee.
a. < 5 jaar lopend contract = jaarbetalingen tot 5 jaar betalen om design
mee te krijgen.
b. > 5 jaar lopend contract = design word meegegeven zonder
meerkosten.
In alle scenario’s is het niet mogelijk om een terugbetaling te krijgen van al betaalde
jaartermijnen bij tussentijdse opzeggingen.

Garanties en uitsluitingen
1. VDMmarketing levert een domein plus website en doet zijn uiterste best om
de site online te houden. Echter kan er schade ontstaan als de website
tijdelijk offline is. VDMmarketing sluit alle geleden schade uit van
aansprakelijkheid als gevolg van een tijdelijke storing aan de geleverde
website.
2. VDMmarketing is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de geleverde
website. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de opdrachtgever.
3. Mocht er een upgrade nodig zijn van de server omdat de website van de
opdrachtgever te veel van de server vraagt dan kunnen er meerkosten
ontstaan om het geleverde stabiel online te houden. Deze meerkosten
worden betaald door opdrachtgever en vallen niet binnen het
standaardpakket. Opdrachtgever word van de meerkosten altijd van de voren
op de hoogte gesteld.

Indien akkoord graag contract terugsturen per mail en in de mail bevestigen dat het
contract akkoord is samen met volledige naam en geboortedatum.

