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Algemene voorwaarden “Websites”- AUTODATA 
NEDERLAND B.V.  
 
I. Algemene bepalingen  
 
Artikel 1 – Algemeen 
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en de 
nakoming van alle tussen de Opdrachtgever en  de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid AUTODATA NEDERLAND B.V., gevestigd te Schiphol, nader te noemen: 
“AUTODATA NEDERLAND B.V.”,  gesloten overeenkomsten. 
1.2 AUTODATA NEDERLAND B.V. brengt offertes vrijblijvend uit. Offertes gelden maximaal  1 
maand. Prijsopgaven kunnen verandering ondergaan als gevolg van een onvoorziene verandering 
in de werkzaamheden. 
1.3 Verstrekte opdrachten dienen door de Opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd.  Als de 
Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat AUTODATA NEDERLAND B.V. een 
aanvang neemt met het uitvoeren van de opdracht, dan zal de inhoud van de offerte als 
overeenkomst gelden. 
1.4 Eventuele in- of verkoopvoorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij de 
toepassing schriftelijk voorafgaand  aan de opdracht is aanvaard door AUTODATA NEDERLAND 
B.V.. 
1.5 AUTODATA NEDERLAND B.V. is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen en 
gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing te verklaren op overeenkomsten. AUTODATA 
NEDERLAND B.V. zal de Opdrachtgever schriftelijk informeren over het tijdstip waarop de 
gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing zullen zijn op overeenkomsten. 
1.6 Waar in deze algemene voorwaarden AUTODATA NEDERLAND B.V. zich verplicht tot het doen 
van een schriftelijke mededeling, is AUTODATA NEDERLAND B.V. gerechtigd deze mededeling langs 
elektronische weg te doen, zoals maar niet beperkt tot, een e-mail bericht of fax. 
1.7 Waar in de algemene voorwaarden wordt gesproken over “Product” betreft dit  goederen of 
diensten te leveren dan wel reeds geleverd door AUTODATA NEDERLAND B.V.. 

1.8 Waar in de algemene voorwaarden wordt gesproken over “Website” betreft dit één of meer 
geïntegreerde internetpagina’s binnen een domein voorafgegaan door een homepage. 
1.9 Waar in de algemene voorwaarden wordt gesproken over “Datatraffic” betreft dit  dataverkeer 
van of naar een server. 

 

Artikel 2 – Uitvoering van de overeenkomst 
2.1 AUTODATA NEDERLAND B.V. zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te 
voeren, de belangen van de Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een 
voor Opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal  AUTODATA NEDERLAND B.V. 
de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. 
2.2 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en materialen, waarvan AUTODATA 
NEDERLAND B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs 
behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan 
AUTODATA NEDERLAND B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst 
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benodigde gegevens niet tijdig aan AUTODATA NEDERLAND B.V. zijn verstrekt, heeft AUTODATA 
NEDERLAND B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de 
vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in 
rekening te brengen. 
2.3 Als AUTODATA NEDERLAND B.V.  op verzoek van de Opdrachtgever een begroting opstelt, zal 
deze begroting te allen tijde slechts een indicatief karakter hebben. 
2.4 AUTODATA NEDERLAND B.V.  verstrekt, tenzij anders is overeengekomen, namens de 
Opdrachtgever opdrachten aan derden in het kader van de opdracht. Opdrachtgever aanvaardt dat 
AUTODATA NEDERLAND B.V.  hierbij optreedt als gevolmachtigde van Opdrachtgever, waarbij 
Opdrachtgever  de volledige aansprakelijkheid aanvaardt ter zake voormeld optreden als 
gevolmachtigde door AUTODATA NEDERLAND B.V. . Opdrachtgever vrijwaart AUTODATA 
NEDERLAND B.V.  ter zake iedere mogelijke aanspraak door, op basis van het huidige artikel 2.4 
ingeschakelde, derden.  
2.5 Indien AUTODATA NEDERLAND B.V.  voor de uitvoering van een opdracht voor eigen risico 
goederen of diensten  betrekt zullen de bepalingen uit de algemene bepalingen van de 
toeleverancier c.q. derde partij onverkort gelden voor de Opdrachtgever.  
2.6 Een door AUTODATA NEDERLAND B.V.  verstrekte termijn voor het voltooien van een opdracht 
heeft een indicatieve termijn, tenzij nadrukkelijk een bepaalde termijn is afgesproken tussen 
partijen. AUTODATA NEDERLAND B.V.  zal pas in verzuim zijn, nadat de Opdrachtgever aan 
AUTODATA NEDERLAND B.V.  een redelijke termijn heeft gesteld, waarbinnen AUTODATA 
NEDERLAND B.V.  alsnog voor nakoming van (een gedeelte van )de overeenkomst kan zorgdragen. 

 

Artikel 3 - Prijzen en vergoedingen 
3.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege 
worden opgelegd. 
3.2 Het honorarium kan jaarlijks worden aangepast,  in ieder geval op grond van het consumenten 
prijsindexcijfer (CPI) van het CBS. 
3.3 In het geval van een overeenkomst uit hoofde waarvan de Opdrachtgever periodiek 
vervallende bedragen verschuldigd is, is AUTODATA NEDERLAND B.V. gerechtigd door middel van 
een schriftelijke kennisgeving met inachtneming van een termijn van tenminste één 
kalendermaand de prijzen en tarieven aan te passen en op de overeenkomst van toepassing te 
verklaren. 
3.4 AUTODATA NEDERLAND B.V. is gerechtigd, naast het gestelde in artikel 3.3, te allen tijde door 
middel van een schriftelijke kennisgeving tot één maand voor het moment van opeisbaar worden 
van een prestatie de daarop betrekking hebbende prijzen en tarieven aan te passen. 
3.5 Meerkosten, veroorzaakt door Opdrachtgever door onder meer het niet aanleveren van het 
juiste materiaal of juiste gegevens  voor de opdracht, zijn te allen tijde voor rekening van de 
Opdrachtgever. AUTODATA NEDERLAND B.V. zal alsdan haar gebruikelijke tarieven hanteren. 
3.6 Alle facturen zullen door de Opdrachtgever worden voldaan overeenkomstig de op de factuur 
vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal de Opdrachtgever binnen 
uiterlijk 14 dagen na de op de factuur vermelde factuurdatum betalen aan AUTODATA NEDERLAND 
B.V. . Indien de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn 
betaalt, welke als fatale termijn dient te worden beschouwd,  is de Opdrachtgever zonder nadere 
ingebrekestelling van rechtswege in verzuim.  
3.7 De Opdrachtgever is per de datum van het verzuim wettelijke handelsrente ingevolge artikel 
6:119a BW verschuldigd aan AUTODATA NEDERLAND B.V..  Alle door AUTODATA NEDERLAND B.V. 
te maken kosten inzake de inning van de facturen, zoals, maar niet beperkt tot, de in en buiten 
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rechte te maken kosten voor advocaten, deurwaarders, incassobureaus en gerechtelijke instanties, 
zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn gelijk aan 15% van het 
door AUTODATA NEDERLAND B.V.  te vorderen bedrag,  met een minimum van € 500,00, exclusief 
omzetbelasting. 
3.8 AUTODATA NEDERLAND B.V. heeft het recht om facturen elektronisch te versturen, hetgeen de 
Opdrachtgever hierbij accepteert. 
3.9 Ondersteunende internetproducten(zoals, maar niet beperkt tot access en hosting) worden 
vooraf, per kwartaal gefactureerd.  Domeinnamen worden vooraf per jaar gefactureerd. Indien 
deze kosten niet tijdig worden voldaan door Opdrachtgever is AUTODATA NEDERLAND B.V.  
gerechtigd haar diensten op te schorten. 

 
3.10 De Opdrachtgever  heeft geen recht van korting of compensatie ten aanzien van de door 
AUTODATA NEDERLAND B.V. verzonden facturen, behoudens verrekening van voorschotten, 
betrekking hebben op de overeenkomst. 
3.11 Zodra de Opdrachtgever in gebreke blijft ten aanzien van de correcte nakoming van de 
overeenkomst, waaronder maar niet beperkt tot tijdige betaling van facturen,  heeft AUTODATA 
NEDERLAND B.V. het recht de aan Opdrachtgever te leveren Product(en) per direct op te schorten. 
3.12 AUTODATA NEDERLAND B.V.  heeft gedurende de looptijd van een opdracht het recht om 
zekerheden te verlangen van Opdrachtgever voor verschuldigde  betalingen. Wordt aan deze 
voorwaarde niet binnen de door AUTODATA NEDERLAND B.V.  gestelde termijn voldaan, dan zal 
AUTODATA NEDERLAND B.V.  haar leveringen zonder nadere aankondiging mogen opschorten. 
 

Artikel 4 – Gebruik door de Opdrachtgever 
4.1 De Opdrachtgever zal AUTODATA NEDERLAND B.V. steeds tijdig alle voor een behoorlijke 
uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en 
alle medewerking verlenen. 
4.2 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik, de toepassing en de resultaten 
verkregen van  de Producten. 
4.3 De Opdrachtgever en diegenen die op hun beurt opdrachtgeven aan Opdrachtgever zijn 
verplicht om de door AUTODATA NEDERLAND B.V. verrichte Producten te gebruiken in 
overeenstemming met de algemene voorwaarden, de licentie-overeenkomst en de instructies van 
AUTODATA NEDERLAND B.V. . Met het accepteren van deze fair use policy accepteert de 
Opdrachtgever dat hij in ieder geval niet de volgende rechten bezit: 
a.  het verkopen, verhuren, vervreemden of verstrekken aan derden, verveelvoudigen en/of 
openbaren van toegangsgegevens en/of de broncode van de programmatuur waarlangs toegang 
wordt verleend of diensten worden verricht. 
b. het proberen te testen c.q. onderzoeken van de beveiliging van de systemen waar AUTODATA 
NEDERLAND B.V.  gebruik van maakt. 
c. het publiceren van documenten, of de koppeling daartoe, van gegevens waarop intellectuele 
eigendoms- of andere rechten op rusten, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de 
rechthebbende. 
d. het hinderen van andere Opdrachtgevers c.q. gebruikers van de systemen van AUTODATA 
NEDERLAND B.V. . 
e. het versturen van grote hoeveelheden e-mail aan ontvangers, die daar geen toestemming voor 
hebben verleend. 
f.  het ontwerpen en/of verspreiden van computervirussen. 
g.  het verspreiden van pornografisch, ethisch en strafrechtelijk niet toegestaan materiaal via het 
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internet. 
h. het ontwerpen en/of openbaarmaken van een impersonificatie van de activiteiten van 
ClicksAutomotive.nl op het internet.  

4.4 Mocht de  Opdrachtgever in strijd met de onder 4.3. genoemde voorwaarden handelen, dan 
heeft AUTODATA NEDERLAND B.V. ,  de volgende,  niet –limitatieve, rechten, welke zonder nadere 
ingebrekestelling direct zullen kunnen worden toegepast: 
- het verwijderen van product- en/of andere informatie van de Opdrachtgever of van door de 
Opdrachtgever ingeschakelde derde(n). 
- het direct verwijderen of verplaatsen van – delen van-  de systemen van AUTODATA NEDERLAND 
B.V.,  de  daarop beschikbare diensten, de gebruikersnamen en wachtwoorden van de 
Opdrachtgever met betrekking tot de bij AUTODATA NEDERLAND B.V. ingekochte Producten. 
- het per direct beëindigen van de verleende opdracht, zonder recht op restitutie van al betaalde 
gelden voor reeds door AUTODATA NEDERLAND B.V. verleende dienstverlening. 
- het vorderen van volledige schadevergoeding van Opdrachtgever. 
4.5 Uitsluitend  wanneer de Opdrachtgever de overeenkomst met AUTODATA NEDERLAND B.V. 
correct nakomt verkrijgt de Opdrachtgever een non-exclusieve licentie tot gebruik van het Product 
zoals geleverd door AUTODATA NEDERLAND B.V. , waarbij deze licentie beperkt is tot 
verveelvoudiging en openbaarmaking in overeenstemming met de bij de opdracht behorende 
bestemming. 
4.6 Indien tussen Opdrachtgever en AUTODATA NEDERLAND B.V. geen afspraken zijn gemaakt over 
de bestemming van het Product, dan geldt de voorgenomen bestemming zoals blijkend uit het 
geheel van de opdracht. 
4.7 De Opdrachtgever is het, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van AUTODATA 
NEDERLAND B.V.  niet toegestaan om het Product te gebruiken buiten de overeengekomen 
bestemming. 
4.8 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om, zonder  voorafgaande toestemming van AUTODATA 
NEDERLAND B.V. wijzigingen aan te brengen in het Product. 
4.9 AUTODATA NEDERLAND B.V. behoudt te allen tijde het recht om de aan Opdrachtgever in licentie 
gegeven Producten zelf te gebruiken voor promotionele doeleinden of publiciteit van AUTODATA 
NEDERLAND B.V.. 
4.10 In het geval dat medewerkers van AUTODATA NEDERLAND B.V. op de locatie van de 
Opdrachtgever werkzaamheden verrichten zal de Opdrachtgever kosteloos voor de door die 
medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals - indien van toepassing - een werkruimte 
met telecommunicatiefaciliteiten, een internetaansluiting, enz., zorgdragen. 
4.11 De Opdrachtgever zal AUTODATA NEDERLAND B.V. vrijwaren voor aanspraken van derden, 
medewerkers van AUTODATA NEDERLAND B.V. daaronder begrepen die in verband met de 
uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van de 
Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie. 
4.12 Indien AUTODATA NEDERLAND B.V. een User Manual voor een bepaald Product heeft 
opgesteld, dan is de Opdrachtgever verplicht conform het bepaalde in de User Manual van het 
Product gebruik te maken. 
4.13 De Opdrachtgever stemt nu voor alsdan in met overdracht van de overeenkomst, als bedoeld in 
artikel 6: 159 BW, door AUTODATA NEDERLAND B.V. aan een groepsmaatschappij van de groep waar 
AUTODATA NEDERLAND B.V. op het moment van overdracht deel van uit maakt. AUTODATA 
NEDERLAND B.V. zal de Opdrachtgever schriftelijk mededeling doen van de overdacht onder 
vermelding van de datum waarop deze plaats heeft. 
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Artikel 5 – Persoonsgegevens 
5.1 De Opdrachtgever staat er jegens AUTODATA NEDERLAND B.V. voor in dat de Opdrachtgever 
alle op hem rustende verplichtingen uit hoofde van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) 
stipt nakomt. 
5.2 Voor zover de overeenkomst met zich brengt dat AUTODATA NEDERLAND B.V. 
persoonsgegevens als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens aan de Opdrachtgever 
verstrekt, staat de Opdrachtgever ervoor in dat deze gegevens uitsluitend worden gebruikt voor 
het doel en de doelomschrijving en onder de voorwaarden die AUTODATA NEDERLAND B.V. 
kenbaar maakt. 
5.3 Indien de overeenkomst met zich brengt dat de Opdrachtgever persoonsgegevens in de zin van 
de WBP ter beschikking stelt aan AUTODATA NEDERLAND B.V. en AUTODATA NEDERLAND B.V. 
kenbaar maakt dat zij in haar verhouding tot de persoonsgegevens tevens als verantwoordelijke in 
de zin van de WBP is, zal de Opdrachtgever er voor instaan dat hij van de betrokkene personen 
uitdrukkelijke toestemming heeft verkregen voor de gebruiksdoeleinden die AUTODATA 
NEDERLAND B.V. kenbaar maakt en verplicht de Opdrachtgever zich in dat kader tevens tot het 
toepassen van de door AUTODATA NEDERLAND B.V. ter beschikking te stellen 'privacy statement'. 
5.4 Indien een natuurlijke persoon gebruik maakt van het recht zich te verzetten tegen gebruik van 
zijn gegevens, voor direct marketing doeleinden, als bedoeld in artikel 41 WBP, staat de 
Opdrachtgever er voor in dit onverwijld te melden aan AUTODATA NEDERLAND B.V.. 
5.5 AUTODATA NEDERLAND B.V. zal een passend beschermingsniveau bieden voor alle 
persoonsgegevens die de Opdrachtgever ter beschikking stelt en met betrekking tot welke 
gegevens AUTODATA NEDERLAND B.V. wordt aangemerkt als bewerker in de zin van de WBP. 
5.6 De Opdrachtgever zal een passend beschermingsniveau bieden voor alle persoonsgegevens die 
AUTODATA NEDERLAND B.V. ter beschikking stelt en met betrekking tot welke gegevens de 
Opdrachtgever wordt aangemerkt als bewerker in de zin van de WBP. 
5.7 Indien AUTODATA NEDERLAND B.V.  als gevolg van het genereren van leads naar aanleiding 
van Producten van AUTODATA NEDERLAND B.V. persoonsgegevens ontvangt van derden, zullen 
deze persoonsgegevens, voor zover dit toegestaan is ingevolge de WBP en de overeenkomst met 
AUTODATA NEDERLAND B.V., doorgezonden worden aan de Opdrachtgever. AUTODATA 
NEDERLAND B.V. sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schadelijke gevolgen voor de 
Opdrachtgever in verband met verlies of beschadiging van deze persoonsgegevens, onder meer 
mogelijk optredend doch niet uitsluitend ten tijde van opslag, distributie, of moment van 
verzenden van deze persoonsgegevens naar de Opdrachtgever. 

Artikel 6 – Termijnen 
6.1 AUTODATA NEDERLAND B.V. zal zo veel mogelijk de termijnen die voor haar gelden bij de 
uitvoering van een overeenkomst in acht nemen. De enkele overschrijding van een termijn door 
AUTODATA NEDERLAND B.V. brengt AUTODATA NEDERLAND B.V. niet in verzuim. 
6.2 Indien AUTODATA NEDERLAND B.V. bij het aangaan van de overeenkomst de Opdrachtgever 
kenbaar heeft gemaakt dat het Product een nieuw Product is, dan wel een vernieuwde versie van 
een reeds bestaand Product, is AUTODATA NEDERLAND B.V. gerechtigd de door haar aangegeven 
termijnen die gelden voor indienststelling dan wel in gebruik name van het betreffende Product te 
verlengen door middel van een schriftelijke mededeling. 

Artikel 7 - Intellectuele en industriële eigendomsrechten 
7.1 Tenzij anders is overeengekomen blijven de in het kader van de opdracht door CLICKS  
AUTOMOTIVE tot stand gebrachte werken, zoals werktekeningen, illustraties, prototypes, 
maquettes, mallen, demo internet sites, ontwerpen, films en allen andere goederen die voorwerp 
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kunnen zijn van rechten van intellectuele eigendom (daaronder begrepen het recht op vastlegging 
van domeinnamen), het eigendom van AUTODATA NEDERLAND B.V., ongeacht of deze aan 
Opdrachtgever dan wel aan derden ter beschikking zijn gesteld. Voor zover een dergelijk recht 
slechts kan worden verkregen door een registratie is AUTODATA NEDERLAND B.V. exclusief 
bevoegd deze registratie te (laten) verrichten. 
7.2 De overeenkomst strekt nimmer tot de overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht van 
AUTODATA NEDERLAND B.V. aan de Opdrachtgever. 
7.3 Voor zover de overeenkomst met zich brengt dat AUTODATA NEDERLAND B.V. gebruik maakt 
van merken, handelsnamen of modellen en overige zaken welke beschermd worden door rechten 
van intellectuele eigendom van de Opdrachtgever of die de Opdrachtgever in haar normale 
bedrijfsvoering bezigt, geeft de Opdrachtgever AUTODATA NEDERLAND B.V. gedurende de looptijd 
van de overeenkomst toestemming voor dit gebruik.  De Opdrachtgever zal AUTODATA 
NEDERLAND B.V. vrijwaren ter zake van aanspraken van derden verband houdend met dit gebruik. 
7.4 De Opdrachtgever verstrekt hierbij een niet exclusief, overdraagbaar, niet opzegbaar 
gebruiksrecht met het recht tot wijziging en bewerking en het recht tot opname in andere 
databanken met betrekking tot databanken van de Opdrachtgever die klant aan AUTODATA 
NEDERLAND B.V. in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking stelt. 

7.5 De Opdrachtgever kan tegenover AUTODATA NEDERLAND B.V.  geen aanspraak maken op afgifte 
of levering van de door AUTODATA NEDERLAND B.V.  ontworpen c.q.  in  het kader van de opdracht 
gebruikte bronbestanden. 
7.6 AUTODATA NEDERLAND B.V.  is, tenzij anders is overeengekomen, gerechtigd om haar naam en 
eventueel logo bij het Product te vermelden. 
 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid 
8.1 AUTODATA NEDERLAND B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor aan haar toerekenbaar 
onrechtmatig handelen of nalaten, of een aan haar toerekenbare tekortkoming in de nakoming 
van haar verplichtingen. 
8.2 In het geval dat AUTODATA NEDERLAND B.V. aansprakelijk is, is de vergoedingsplicht van 
AUTODATA NEDERLAND B.V. beperkt tot uitsluitend: 

• schade aan zaken;  
• schade als gevolg van dood of letsel; 
 
en is de schadevergoeding beperkt  tot het overeengekomen bedrag van de opdracht, exclusief BTW, 
met een maximum € 50.000,- per gebeurtenis. 
8.3 De Opdrachtgever vrijwaart AUTODATA NEDERLAND B.V. voor alle aanspraken van derden 
verband houdende met het gebruik van het Product door de Opdrachtgever en/of niet of 
onvoldoende naleving door de Opdrachtgever van enige verplichting jegens AUTODATA NEDERLAND 
B.V., al dan niet voortvloeiende uit deze Algemene Voorwaarden. 
8.4 Indien de Opdrachtgever een vordering tot schadevergoeding jegens AUTODATA NEDERLAND 
B.V. instelt, zal zij dit uiterlijk tot twee maanden na het ontstaan van de schade, dan wel indien dit 
later is, twee maanden na het moment dat zij daar redelijker wijs bekend mee geworden is. 
8.5 AUTODATA NEDERLAND B.V. is niet aansprakelijk voor claims uit welke hoofden dan ook die 
verband houden met:  
a) fouten in of onvolledigheid van de informatie verstrekt op een door AUTODATA NEDERLAND 
B.V. in stand gehouden website, waaronder maar niet beperkt tot door (een) derde(n) op haar 
website(s) geplaatste informatie, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, mededelingen, prijzen, 
productspecificaties; en/of 
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b) schade geleden ten gevolge van een bezoek aan een door AUTODATA NEDERLAND B.V. in 
stand gehouden website of aan een website van een derde, die via een hyperlink is opgenomen op 
een door AUTODATA NEDERLAND B.V. in stand gehouden website, waaronder, maar niet beperkt 
tot, schade als gevolg van het niet/niet tijdig/niet behoorlijk nakomen van verplichtingen die door 
een derde zijn aangegaan. AUTODATA NEDERLAND B.V. verklaart uitdrukkelijk geen partij te zijn bij 
transacties die met een derde zijn aangegaan ten gevolge van een bezoek aan een door AUTODATA 
NEDERLAND B.V. in stand gehouden website van een derde, die via een hyperlink is opgenomen; 
en/of 
c) schade als gevolg van niet beschikbaarheid van een door AUTODATA NEDERLAND B.V. in 
stand gehouden website of een andere website, die via een hyperlink is opgenomen op een door 
AUTODATA NEDERLAND B.V. in stand gehouden website; dan wel anderzijds voortvloeiend uit het 
gebruik van een door AUTODATA NEDERLAND B.V. in stand gehouden website of een andere 
website, die via een hyperlink op een door AUTODATA NEDERLAND B.V. in stand gehouden website 
is opgenomen; en/of 
d)  schade als gevolg van:  door AUTODATA NEDERLAND B.V.  ingeschakelde derden,  gebreken 
in offertes van derden, fouten in teksten nadat ze zijn gekeurd door Opdrachtgever dan wel 
Opdrachtgever geen behoefte had aan deze te keuren,  
8.6 Iedere aansprakelijkheid vervalt indien deze niet binnen 1 jaar na de gebeurtenis per 
aangetekende brief aan AUTODATA NEDERLAND B.V.  is gemeld door Opdrachtgever. 
8.7 Opdrachtgever is gehouden kopieën te behouden van stukken die aan AUTODATA NEDERLAND 
B.V.  worden overhandigd. AUTODATA NEDERLAND B.V.  kan niet aansprakelijk worden gehouden 
voor schade bij Opdrachtgever of derden als gevolg van het niet behouden van voormelde kopieën 
door Opdrachtgever. 
8.8 AUTODATA NEDERLAND B.V.  is na voltooiing van de opdracht niet verplicht ter beschikking 
gestelde materialen van Opdrachtgever te bewaren. 
8.9 Opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor haar eigen gegevens, bijvoorbeeld het 
laten maken van back-ups. 

 

Artikel 9 – Garanties, vrijwaringen 
9.1 AUTODATA NEDERLAND B.V.  garandeert dat de voortbrengselen (werken) door of vanwege 
AUTODATA NEDERLAND B.V.  zijn ontworpen en dat, als er een recht van intellectuele eigendom 
op de voortbrengselen rust,  AUTODATA NEDERLAND B.V.  geldt als maker in de zin van de 
Auteurswet dan wel als rechthebbende ten aanzien van overige rechten van intellectuele 
eigendom. 
9.2 De Opdrachtgever vrijwaart AUTODATA NEDERLAND B.V. en door haar bij de opdracht 
ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het 
resultaat van de opdracht. 
9.3 De Opdrachtgever vrijwaart AUTODATA NEDERLAND B.V.  voor iedere aanspraak met 
betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever aan AUTODATA 
NEDERLAND B.V.  ter beschikking gestelde materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de 
opdracht worden gebruikt. 9.4 De Opdrachtgever garandeert dat hij alle kosten van rechtsbijstand 
aan AUTODATA NEDERLAND B.V.  zal vergoeden, voor het geval AUTODATA NEDERLAND B.V.  in 
rechte wordt betrokken op de grondslag zoals onder 9.3 omschreven. Binnen 5 dagen na ontvangst 
van een dagvaarding ter zake, doch in ieder geval uiterlijk 24 uur voor de zitting, zal de 
Opdrachtgever een bedrag gelijk aan ieder geval de verschuldigde griffierechten vermeerderd met 
een voorschot van € 10.000,00 exclusief BTW voor advocaatkosten hebben voldaan aan 
AUTODATA NEDERLAND B.V. . Tevens zal Opdrachtgever een depot stellen van tenminste € 
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15.000,00 in verband met een mogelijke proceskostenveroordeling  van  AUTODATA NEDERLAND 
B.V. . 

Artikel 10 – Overmacht 
10.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan AUTODATA NEDERLAND 
B.V. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en nog krachtens de wet, 
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. Als niet aan 
AUTODATA NEDERLAND B.V. toerekenbare tekortkomingen worden in ieder geval aangemerkt: 
storingen of belemmering van de telecommunicatievoorzieningen van derden welke normale 
doorgifte van telecommunicatiediensten (waaronder, maar niet beperkt tot internetdiensten)  
tijdelijk verhindert. 
10.2 Onverminderd de overige aan AUTODATA NEDERLAND B.V. toekomende rechten, heeft 
AUTODATA NEDERLAND B.V. in het geval van overmacht het recht, naar eigen keuze: 

- recht van opschorting in geval van, naar oordeel van AUTODATA NEDERLAND B.V. , tijdelijke aard 
van de overmacht. 
- eenzijdige ontbinding van de overeenkomst, in geval van naar oordeel  van AUTODATA NEDERLAND 
B.V.  permanente aard van de overmacht.  
 

Artikel 11 - Duur en beëindiging van de overeenkomst 
11.1 Wanneer de werkzaamheden van AUTODATA NEDERLAND B.V.  bestaan uit het bij herhaling 
verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de geldende overeenkomst geacht te zijn 
aangegaan voor onbepaalde tijd.  
11.2 Een overeenkomst, aangegaan voor onbepaalde tijd, zal wederzijds slechts kunnen worden 
beëindigd door een schriftelijke opzegging tegen de eerste dag van een maand,  met inachtneming 
van een opzegtermijn van ten minste drie maanden. 
11.3 In het geval een partij tekort schiet in de nakoming van een verplichting uit de overeenkomst 
en deze tekortkoming rechtvaardigt ontbinding van de overeenkomst, dan is de andere partij 
bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Voor zover nakoming niet blijvend 
of tijdelijk onmogelijk is, ontstaat bevoegdheid tot ontbinding pas wanneer de tekortschietende 
partij in verzuim is. 
11.4 Wanneer AUTODATA NEDERLAND B.V. de overeenkomst ontbindt op grond van een 
toerekenbare tekortkoming zijdens de Opdrachtgever is Opdrachtgever verplicht aan AUTODATA 
NEDERLAND B.V.  te vergoeden het volledige honorarium en gemaakte kosten met betrekking tot 
aan het moment van opzegging gemaakte kosten, vermeerderd met kosten en honorarium 
gemaakt in verband met de gedane ontbinding. 
11.5 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang 
geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien aan de wederpartij -al dan niet voorlopige – 
surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van een wederpartij faillissement wordt 
aangevraagd of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders 
dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. AUTODATA NEDERLAND 
B.V. is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel 
tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van Opdrachtgever vervalt het recht tot 
gebruik van aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur van rechtswege, 
hetzelfde geldt ten aanzien van licenties dan wel andere aan Opdrachtgever verleende rechten. 

 

Artikel 12 – Diversen 
12.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
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AUTODATA NEDERLAND B.V. , om (delen van) een met AUTODATA NEDERLAND B.V.  gesloten 
overeenkomst over te dragen aan derden, anders dan bij overdracht van de gehele onderneming. 
12.2 Partijen zijn gehouden de aan hen in het kader van de opdracht ter kennis gekomen 
informatie vertrouwelijk te behandelen.  Aan , in het kader van de opdracht, ingeschakelde derden 
zal door partijen een identieke vertrouwelijkheid worden opgelegd. 

 

II. Aanvullende bepalingen met betrekking tot levering van 
websites 

 

Artikel 13 – Levering van websites 
13.1 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan AUTODATA 
NEDERLAND B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten 
totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft 
goedgekeurd en/of betaald. 
13.2 De uitvoering van de door Opdrachtgever verstrekte opdracht inzake websites geschiedt 
uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte 
werkzaamheden geen rechten ontlenen. 
 

Artikel 14 - Extra werkzaamheden websites 
14.1 AUTODATA NEDERLAND B.V. heeft het recht de prijs voor de door haar verleende diensten aan 
te passen ingeval van wijzigingen in het overeengekomen projectvoorstel of offerte, onder andere 
ten aanzien van de opzet, functionaliteit, de invulling, de methode, de omvang, de analyse, en/of de 
rapportering die in overleg met of op verzoek van de Opdrachtgever plaatsvinden. 
14.2 AUTODATA NEDERLAND B.V. heeft het recht extra aanvullingen, testen, besprekingen en/of 
uitvoeringen die plaatsvinden op verzoek van de Opdrachtgever in rekening te brengen bij 
Opdrachtgever. 
14.3 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden 
een termijn overeengekomen, dan is dit slechts een indicatieve termijn en nimmer een fatale 
termijn. 
14.4 AUTODATA NEDERLAND B.V. is eerst in verzuim nadat de Opdrachtgever AUTODATA 
NEDERLAND B.V. bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de 
ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft. 
14.5 Indien AUTODATA NEDERLAND B.V. verwacht een termijn niet te zullen halen, zal AUTODATA 
NEDERLAND B.V. Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. 
 

Artikel 15 - Wijzigingen inzake websites  
15.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering 
noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig 
en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 
15.2 AUTODATA NEDERLAND B.V. heeft het recht om, in het belang van de dienstverlening en 
teneinde het resultaat voor de Opdrachtgever te trachten te optimaliseren, de titels en 
omschrijvingen naar eigen inzicht en zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever te 
wijzigen. 
15.3 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het 
tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. AUTODATA NEDERLAND B.V. zal 
de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 
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15.4 Indien de wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve 
consequenties hebben, is AUTODATA NEDERLAND B.V. gerechtigd de kosten hiervan bij 
Opdrachtgever in rekening te brengen. AUTODATA NEDERLAND B.V. zal Opdrachtgever hierover van 
tevoren inlichten. 
15.5 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal AUTODATA NEDERLAND B.V. daarbij 
aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit 
honorarium tot gevolg heeft. 
  

Artikel 16 -  Verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever inzake websites 
16.1 Opdrachtgever dient zelf en voor eigen risico zorg te dragen voor deugdelijke apparatuur en 
deugdelijke andere faciliteiten die toegang geven tot een netwerk waarop hij de door AUTODATA 
NEDERLAND B.V. verstrekte diensten kan ontvangen. 
16.2 Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de vergoeding van de gemaakte 
communicatiekosten. 
16.3 Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem aan AUTODATA 
NEDERLAND B.V. aangeleverde gegevens, teksten, afbeeldingen of andere gegevens. 
16.4 In voorkomende gevallen staat de Opdrachtgever in voor de juistheid van de door hem 
aanvaarde proeven en/of concepten, respectievelijk voor proeven en/of concepten waarvoor door 
hem niet of niet tijdig correcties aan AUTODATA NEDERLAND B.V. zijn toegezonden. 
16.5 Door AUTODATA NEDERLAND B.V. ten behoeve van Opdrachtgever samengestelde teksten, 
afbeeldingen of andere gegevens worden geacht door Opdrachtgever te zijn aanvaard, tenzij binnen 
een periode van vijf (5) dagen na publicatie langs elektronische weg gewenste wijzigingen schriftelijk 
worden medegedeeld. 
16.6 Opdrachtgever staat in voor zijn volmacht indien er sprake is van een opdracht ten behoeve van 
derden. 
16.7 Opdrachtgever staat er te allen tijde voor in dat het door hem aan AUTODATA NEDERLAND B.V. 
aangeleverde materiaal geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder rechten van 
intellectuele eigendom. 
16.8 Opdrachtgever is verplicht steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen te 
verschaffen, welke noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de overeengekomen diensten 
door AUTODATA NEDERLAND B.V.. 
 
 
 

Artikel 17 – Honorarium websites 
17.1 Het honorarium van AUTODATA NEDERLAND B.V. is niet afhankelijk van de uitkomst of resultaat 
van de verleende diensten. 
17.2 Alle prijzen en kostenramingen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. 
17.3 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld 
op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke 
uurtarieven van AUTODATA NEDERLAND B.V., geldende in de periode waarin de werkzaamheden 
worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. 
17.4 Het honorarium van AUTODATA NEDERLAND B.V. voor de Website en beheer van de website 
(standaard kosten) wordt jaarlijks vooruit in rekening worden gebracht tenzij nadrukkelijk is 
overeengekomen dat kwartaal facturatie met automatische incasso wordt toegepast.  
17.5 Bij levering van websites kunnen zowel periodieke als eenmalige werkzaamheden worden 
uitgevoerd. De licentie wordt per jaar gefactureerd. Aanvullende diensten worden eveneens jaarlijks 
gefactureerd óf per kwartaal in combinatie met automatische incasso. Eenmalige werkzaamheden 
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zullen maandelijks worden gefactureerd middels een verzamelfactuur van werkzaamheden die zijn 
uitgevoerd in de betreffende maand. 
17.6 Prijzen zijn onder meer gebaseerd op ten tijde van de opgave of totstandkoming van  de 
overeenkomst of offerte geldende factoren, waaronder lonen, sociale en fiscale lasten, heffingen, 
assurantiepremies etc. Indien zich na opgave of sluiting van de overeenkomst en voor de voltooiing 
van de dienstverlening of levering, wijzigingen in deze of andere prijsbepalende factoren mochten 
voordoen, heeft AUTODATA NEDERLAND B.V. het recht de door haar gehanteerde prijzen aan te 
passen en aan Opdrachtgever te factureren. 
17.7 (Eerste) facturatie van het honorarium van AUTODATA NEDERLAND B.V. vindt plaats in de 
maand aansluitend aan de maand waarin de overeenkomst tot stand gekomen. 
 

Artikel 18 – Het rapporteren inzake de websites 
18.1 Rapporteren door AUTODATA NEDERLAND B.V. aan Opdrachtgever vindt plaats conform een 
projectvoorstel, offerte of overeenkomst. 
18.2 Indien geen wijze van rapporteren is gespecificeerd, geschiedt het rapporteren in het 
Nederlands en/of Engels en volgens de normen van goed vakmanschap. Indien geen 
rapportagemedium is afgesproken, bepaalt AUTODATA NEDERLAND B.V. het medium dat hiervoor 
wordt gebruikt. 
18.3 De in de rapportages van AUTODATA NEDERLAND B.V. genoemde bedragen en/of aantallen ten 
aanzien van het mediagebruik zijn louter indicatief van aard en aan deze bedragen en/of aantallen 
kunnen geen rechten worden ontleend. Indien deze gerapporteerde bedragen en/of aantallen ten 
aanzien van het mediagebruik afwijken van het bedrag en/of de aantallen die op een factuur door 
AUTODATA NEDERLAND B.V. aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht, dan gelden de in de 
factuur genoemde bedragen en/of aantallen als de daadwerkelijke bedragen en/of aantallen. 
 

Artikel 19 – Contractduur websites 
19.1 In afwijking van artikel 11 wordt als volgt nader bepaald inzake de overeenkomsten inzake 
websites: 
- De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode welke is opgenomen in de 
opdrachtbevestiging. Indien geen duur van de overeenkomst wordt overeengekomen, wordt de 
overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd. 
- Een overeenkomst voor bepaalde tijd, zal wederzijds slechts kunnen worden beëindigd door een 
schriftelijke opzegging tegen de eerste dag van een maand,  met inachtneming van een opzegtermijn 
van ten minste drie maanden. 
- AUTODATA NEDERLAND B.V. heeft daarnaast het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang 
op te zeggen of te beëindigen conform hetgeen bepaald is in artikel 11. 
19.2  De bepalingen van artikel 11 gelden aldus, ook inzake websites, tenzij wordt afgeweken zoals 
bepaald onder artikel 19.1. 
 
 

III. Slotbepaling 

Artikel 20 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
20.1 Op alle rechten, verplichtingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van 
toepassing zijn, alsmede op deze algemene voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van 
toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk niet van toepassing. 
20.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde 
gerechtelijke instantie te Amsterdam. 
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