
ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ AANGAAN HUUROVEREENKOMST OF 
AANVERWANTE DIENSTVERLENING 
 
 
 
Artikel 1: 
Iedere ondertekenaar van een huurovereenkomst verbindt zich solidair met de 
rechtspersoon in wiens naam hij handelt en wordt geacht de onderstaande clausules 
te aanvaarden. Soldesign heeft het recht de leveringsvoorwaarden te wijzigen en/of 
aan te vullen en op bestaande overeenkomsten te verklaren.  
Wijzigingen en/of aanvullingen treden in werking 30 dagen na bekendmaking of op 
een latere datum die in de bekendmaking is vermeld. Indien een gebruiker een 
aanvulling of wijziging niet wenst te accepteren, kan hij tot de datum waarop de 
nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst opzeggen. 
 
 
Artikel 2: 
De overeenkomst wordt aangegaan voor een minimumtermijn van 12 maanden en 
stilzwijgend verlengd met een periode van telkens 12 maanden, tenzij anders 
uitdrukkelijk overeengekomen. 
 
De overeenkomst kan uitsluitend per volledige kalendermaand en na het verstrijken 
van de minimumduur schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een 
opzegtermijn van 2 maanden. 
 
De overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is 
voldaan: de huurovereenkomst ingevuld en ondertekend door de huurder, ontvangen 
en geaccepteerd is door de verhuurder. 
 
 
Artikel 3: 
De huurovereenkomst heeft betrekking op een in te richten hostingpakket ten 
behoeve van het onderbrengen van een gemaakte website in opdracht van huurder 
met eventueel aangemaakte emailadressen. 
 
Artikel 3a: 
Aanverwante dienstverlening heeft betrekking op het op verzoek van de klant aan 
Soldesign, waarmee een huurovereenkomst is aangegaan, om incidenteel 
wijzigingen aan te laten brengen in of aan de reeds operationele website. 
 
Artikel 4: 
Soldesign stuurt de huurder per betalingstermijn een factuur voor de kosten die 
samenhangen met de overeengekomen huurprijs op jaarbasis.  
Aanpassingen gedaan door Soldesign op verzoek van de klant op grond van artikel 
3a worden aan de klant door Soldesign achteraf gefactureerd. 
 
Facturen die niet op de vervaldag betaald zijn, zullen van rechtswege en zonder 
ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10% 
en met een rente van 1.25% per maand vanaf de vervaldatum. 



Soldesign heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 
twee maanden voordat deze ingaan aan de huurder bekend gemaakt. De huurder is 
gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van 
de tariefwijziging. 
Bedragen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum. 
Alle bovengenoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW 
 
Artikel 5: 
De huurder verbindt er zich toe de volgende reglementen na te leven: 
De huurder mag de Webruimte gebruiken voor commerciële of niet commerciële 
informatie. 
De huurder mag de webruimte niet gebruiken voor het (laten) verspreiden van 
informatie die van racistische, pornografische of illegale aard is, of in strijd met de 
(inter)nationale wet- en regelgeving is. 
Het is tevens verboden de email (POP3 / IMAP) accounts te gebruiken voor 
verzending van enige vorm van ongevraagde email berichten (beter bekend als 
SPAM of JUNK MAIL). De huurder mag ook geen hyperlinks laten plaatsen naar 
websites waar dergelijke rechten, bepalingen en normen worden geschonden. 
Overtreders van bovenstaande beperkingen zullen tijdelijk verwijderd worden van de 
server. Zij krijgen dan de kans om hun site aan te laten passen. De verplichting tot 
betaling blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan. Een tweede overtreding 
resulteert in het definitief verwijderen van de informatie zonder recht op teruggave 
van enige betalingen. 
Gebruikers die betrapt worden op illegale handelingen zoals het inbreken in remote 
systemen, creditcard fraude, aanbieden van piraterij software e.d. zullen 
onherroepelijk verwijderd worden van de server zonder recht op teruggave van enige 
betalingen. 
Soldesign heeft het recht om het gebruik dat door de huurder gemaakt wordt van de 
“gehuurde” ruimte te controleren. 
 
 
Artikel 6: 
De huurder geeft de garantie dat zijn activiteiten, het gebruikte materiaal of het 
materiaal dat ter beschikking is gesteld op de gehuurde ruimte niet onwettig zijn en 
de rechten van derden niet schenden. 
 
 
Artikel 7: 
De huurder stelt de verhuurder schadeloos voor iedere vordering van derden met 
betrekking tot het gebruik van de gehuurde ruimte of met betrekking tot de activiteiten 
die de huurder met hulp van de gehuurde ruimte ondernam. 
 
 
Artikel 8: 
De huurder mag de webruimte niet (laten)onderverhuren. 
 
 
Artikel 9 a: 
Soldesign heeft een zakelijke overeenkomst met een externe in Nederland 
gevestigde serverbeheerder. 



 
 
Artikel 9 b: 
De serverbeheerder heeft het recht om de technische kenmerken van hun eigen 
computersysteem te veranderen. 
De serverbeheerder heeft het recht om zonder voorafgaande kennisgeving de nodige 
onderhoudswerken aan het systeem uit te voeren wat kan resulteren in een tijdelijke 
vertraging van het systeem. De serverbeheerder verbindt er zich toe dit tot een strikt 
minimum te beperken en deze werkzaamheden zo kort mogelijk te houden. 
 
 
Artikel 10: 
De klant zal Soldesign niet aansprakelijk stellen indien en voor zover zij de 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet kan nakomen door overmacht. Onder 
overmacht wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt 
begrepen, alsmede storingen van technische aard die niet onder de controle vallen 
van de feitelijke serverbeheerder, alsmede de externe serverbeheerder haar 
activiteiten onverhoopt niet meer continueert.  
 
 
Indien de overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Soldesign steeds het recht om 
hetzij haar verbintenis op te schorten zolang de overmachtssituatie bestaat hetzij, 
indien de overmacht meer dan zes maanden duurt, de overeenkomst van 
rechtswege te ontbinden, zonder dat Soldesign in één van beide gevallen tot 
schadevergoeding gehouden is.  
 
Soldesign behoudt zich het recht voor betaling te vorderen van prestaties die bij de 
uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht 
veroorzakende omstandigheid is gebleken. 
 
 
Artikel 11: 
Zowel Soldesign als de externe serverbeheerder beveiligd uw gegevens conform de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG ) en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
 
 
Artikel 11a: 
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zal deze 
overeenkomst deel uitmaken van de door beide partijen opgestelde en 
ondertekende overeenkomst: 
“Verwerkersovereenkomst contractspartijen Verantwoordelijke en Verwerker” 
 
 
Artikel 12: 
Gewenste domeinnaam:  
 
Indien nodig geeft de huurder de verhuurder de toelating de nodige formaliteiten te 
vervullen voor de registratie van deze domeinnaam. 



 
 
Artikel 13: 
Opties: 
De opties die tijdens de duur van deze overeenkomst worden aangevraagd voor het 
domein zoals beschreven in artikel 12 zullen als integraal deel van de overeenkomst 
beschouwd worden. 
 
Artikel 14: 
De verhuurder behoudt zich het recht voor de uitvoering van een order te weigeren, 
stop te zetten of uit te stellen zonder recht op schadeloosstelling en zonder dat 
verkoopweigering zal kunnen ingeroepen worden. De verhuurder kan de uitvoering 
van elke order van een opdrachtgever stopzetten zonder voorafgaande verwittiging 
en zonder enig verhaal of compensatie, wanneer blijkt dat de betaling van een eerder 
uitgevoerde order van dezelfde opdrachtgever nog niet is geschied bij de 
vervaldatum. 
 
Artikel 15: 
Klachten m.b.t. de factuur zijn enkel ontvankelijk indien zij ons schriftelijk bereiken 
binnen de 14 dagen na verzendingsdatum van de factuur. 
 
Artikel 16: 
De verhoudingen tussen de contracterende partijen worden beheerst door het 
Nederlandse recht. 
 


