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Algemeen 
Opdrachtgever: De partij die een aanvraag doet tot het laten maken van een website. 

Opdrachtnemer: RBG Webstart 

Deze voorwaarden zijn van kracht op alle aanbiedingen en overeenkomsten die RBG Webstart met 

de opdrachtgever aangaat.  

Enkel de algmene voorwaarden van RBG Webstart zijn van kracht bij het maken van de Website.  

U betaald bij RBG Webstart voor de verleende services en niet voor het Thema zelf op deze manier 

zal het ook gefactureerd worden.   

 

 

Totstandkoming van de overeenkomst. 
Alle aanbiedingen die RBG Webstart aan de opdrachtgever doet zijn vrijblijvend. Dit wil zeggen dat 

totdat het contract opgestuurd is er geen verplichtingen zijn van beide kanten.  

Alle aanbiedingen van de opdrachtgever zijn vrijblijvend, tenzij hier anders is overeengekomen. Dit 

kan zijn dat als er een aanbieding is van 50% de opdrachtnemer het een maximale duur van tot 

overeenkomen kan stellen en daarna vervalt de aanbieding. Dit wordt bij de opdrachtgever specifiek 

aangegeven. Na de verlopen tijd kan de opdrachtgever hier geen aanspraak meer op maken.  

Als de opdrachtgever gegevens verstrekt dit kunnen zijn teksten/afbeeldingen/videos enz. Mag de 

opdrachtnemer ervanuit gaan dat dit juist is. Mochten de geleverde gegevens plagiaat bevatten dan 

is de opdrachtgever hiervoor volledig aansprakelijk en behoudt de opdrachtnemer zich het recht om 

per direct afstand te doen van de opdracht. Hierbij hoort ook dat de hoeveelheid aan werk dat de 

opdrachtnemer heeft verricht voor de opdrachtgever betaald moet worden binnen 5 werkdagen.    

 

Kosten van de website 
 

De kosten van de website bij het opstarten staan vast bij RBG Webstart op 250 euro(Excl BTW) . 

Tenzij de opdrachtgever extra’s wil op zijn website. Dit wordt dan direct besproken met de 

opdrachtgever en wordt dan vastgelegd in het contract. 

De opdrachtnemer is verplicht om een service contract van 1 jaar (€15 per maand Excl BTW) af te 

nemen bij RBG Webstart. Dit service contract bevat alles wat er wordt vermeld in het document 

Service contract. Mochten er extra kosten bij komen dan wordt dit van te voren besproken met de 

opdrachtgever.   

 

 



Intellectuele eigendom 
 

De website die gemaakt wordt blijft het intellectuele eigendom van RBG Webstart. De opdrachtgever 

kan als dat gewenst is de website overkopen. Binnen deze overkoop wordt er door de opdrachgever 

en opdrachtnemer overlegd wat de prijs is van de website. Zowel de opdrachtnemer als de 

opdrachtgever heeft hierin alle recht om het aanbod te accepteren of te weigeren. 

Stel de opdrachtgever wilt het overnemen en heeft het compleet overgenomen tegen de 

afgesproken prijs dan is de opdrachtnemer niet meer verantwoordelijk voor wat dan ook op de 

website.  

Waarin wordt de website gebouwd.  
De website wordt gebouwd in Wordpress en er wordt gebruik gemaakt een van de thema’s die de 

site Themify(www.themify.com)  levert.  

Stel u wilt weg bij RBG Webstart en neemt de website mee dan worden de updates stopgezet. U kunt 

er uiteraard voor kiezen om dan zelfstandig bij Themify een abonnement te nemen.  

 

 

 


