Algemene Voorwaarden Weeractief.info - Snowdata

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
- WS: het bedrijf (eenmanszaak) met beperkte aansprakelijkheid “Weeractief.info” en “Snowdata”
gevestigd te Horst.
- Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon waarmee WS een overeenkomst van
opdracht sluit of heeft gesloten.
- Gegevens: Alle door WS verstrekte gegevens, met name meteorologische,
verkregen door WS uit eigen waarneming of van derden. Voorts alle na bewerking daaruit
voortvloeiende informatie zoals weersverwachtingen en adviezen.
- Opdracht: het totaal van de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen.
Artikel 2 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden gelden voor elke overeenkomst waarbij WS in opdracht van
opdrachtgever een opdracht verricht (verder: overeenkomst) en alle daaruit voortvloeiende
overeenkomsten.
2. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor alle aanbiedingen of offertes van WS.
3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand
gewezen.
4. De opdracht wordt door opdrachtgever nimmer verleend met het oog op een persoon en de werking
van art. 7:404 wordt uitgesloten.
5. Deze voorwaarden zijn mede bedongen voor alle bij WS verbonden rechtspersonen.
Artikel 3 - Totstandkoming
1. Alle mondelinge aanbiedingen door WS zijn geheel vrijblijvend. Een schriftelijke aanbieding of
offerte blijft een maand van kracht gerekend vanaf de datum van de offerte, tenzij anders aangegeven
op de offerte.
2. Een overeenkomst komt pas tot stand na een schriftelijke bevestiging van WS, tenzij WS met de
uitvoering van de opdracht is aangevangen.
Artikel 4 - Duur
1. Eenmalige overeenkomsten zonder looptijd of met een looptijd korter dan een jaar eindigen door
volbrenging van de overeenkomst.
2. Overige overeenkomsten hebben de duur van één jaar, tenzij anders overeengekomen, en worden
telkens na afloop van rechtswege met één jaar verlengd, tenzij een van de partijen de overeenkomst
opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden voor het verstrijken van de lopende
termijn. Partijen zijn bij opzegging geen schadevergoeding verschuldigd.
Artikel 5 - Prijzen
1. Elke overeenkomst wordt aangegaan volgens de prijs als schriftelijk door WS opgegeven. Is geen
prijs opgegeven dan verplicht opdrachtgever zich hiervoor tijdig met WS contact op te nemen.
2. De prijzen luiden in Euro’s en zijn exclusief BTW en eventuele verzendkosten.
3. Verrekening van meerwerk vindt plaats ingeval van wijzigingen in de opdracht door opdrachtgever,
de opdracht of de voorwaarden van de uitvoering van de opdracht.
4. De verrekening van het meerwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening.
5. Het gemis van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat de aanspraak van WS op verrekening
daarvan onverlet.
Artikel 6 - Uitvoering van de overeenkomst
1. WS spant zich in om de overeenkomst naar beste vermogen en kunnen uit te voeren.
2. WS neemt bij de uitvoering alle door de partijen en/of overheid van toepassing verklaarde en in de
branche gebruikelijke voorschriften in acht.
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst vereist, heeft WS het recht om
bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4. Indien door WS of door WS ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden
worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen
locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid

gewenste faciliteiten. WS is gerechtigd de voor deze werkzaamheden extra te maken kosten in
rekening brengen.
5. Indien WS met de opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is WS
niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de
opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de
verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving
of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etcetera of op andere
gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
Artikel 7 - Beperking aansprakelijkheid
1. WS is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een aan WS te wijten
tekortkoming in de uitvoering van haar verplichtingen.
2. WS staat niet in voor de door haar verstrekte gegevens omdat een belangrijk deel van deze
gegevens afkomstig is van derden en de bewerkte gegevens, zoals weersverwachtingen, per definitie
een onzeker karakter hebben. WS sluit daarom de aansprakelijkheid voor het verstrekken van onjuiste
gegevens uit, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.
3. De aansprakelijkheid van WS is in elk geval beperkt tot de overeengekomen prijs van de
overeenkomst. Bij meerjarige overeenkomsten tot maximaal driemaal de overeengekomen prijs per
jaar.
Artikel 8 - Oplevering
1. De overeengekomen levertijd wordt door WS zoveel mogelijk in achtgenomen maar geldt nimmer
als fatale termijn. Bij overschrijding van de levertijd treedt WS zo spoedig mogelijk in overleg met de
opdrachtgever. WS zal echter niet door het enkel overschrijden van de termijn zonder
ingebrekestelling in verzuim zijn.
2. De eenmalige opdracht wordt als opgeleverd beschouwd indien WS gegevens heeft toegezonden
en uiterlijk acht dagen zijn verstreken en de opdrachtgever geen schriftelijke reactie heeft gegeven.
3. De oplevering ontslaat WS van alle aansprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever op dat
tijdstip redelijkerwijs had moeten ontdekken.
Artikel 9 - Betaling
1. Betaling door opdrachtgever dient binnen 30 dagen na verzending van de factuur te geschieden.
Verrekening en/of opschorting is daarbij niet toegestaan. Indien opdrachtgever niet binnen die termijn
betaald heeft, is hij van rechtswege in verzuim.
2. Vanaf de datum van verzuim is opdrachtgever, ook indien deze niet handelt in beroep of bedrijf,
over het openstaande bedrag de rente verschuldigd als volgt uit art. 120, lid 2 BW, te weten de
herfinancieringsrente van de Europese Centrale Bank van het betreffende halfjaar, vermeerderd met
7% op jaarbasis.
3. Verder is WS na verzuim gerechtigd om incassokosten in rekening te brengen. Onder
incassokosten wordt verstaan alle kosten die WS buiten rechte maakt voor de invordering van het
verschuldigde bedrag. Deze kosten bedragen bij een bedrag in hoofdsom onder €2.000 minimaal
€100 en bij hogere bedragen minimaal €500.
Artikel 10 – Klachten
1. Klachten ten aanzien van facturen, uiterlijk waarneembare gebreken aan het geleverde en
redelijkerwijze bij kennisneming van adviezen waarneembare onjuistheden of afwijkingen van de
opdracht dienen binnen vier weken na factuurdatum schriftelijk bij WS te worden ingediend, bij
gebreke waarbij elk beroep op deze tekortkomingen en/of onjuistheden vervalt.
2. Indien een klacht gegrond is, zal WS de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen,
tenzij dit voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient dan door de
opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol
is, zal WS slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7.
Artikel 11 - Tussentijdse beëindiging
1. Tussentijdse opzegging of ontbinding van de overeenkomst wordt uitgesloten, behoudens in de in
lid 2 en 4 bepaalde gevallen.
2. WS is gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te
ontbinden en de opdracht onvoltooid te laten, indien blijkt dat opdrachtgever één of meer van de
verplichtingen van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, indien opdrachtgever

overlijdt, onder curatele wordt gesteld,hij surseance van betaling aanvraagt, hij in staat van
faillissement wordt verklaard, ten aanzien van hem de wettelijke schuldsaneringsregeling van
toepassing wordt verklaard, hij zijn woonplaats of zetel naar het buitenland verplaatst, of er beslag op
de zaak wordt gelegd.
3. In geval van ontbinding laat dit onverminderd het recht van WS op vergoeding van kosten, schade
en rente.
4. Voorts is WS bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke
van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins
omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
overeenkomst in redelijkheid niet van WS kan worden gevergd.
5. Indien WS tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding
van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
6. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door WS, zal WS in overleg met de
opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit
tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de
werkzaamheden voor WS extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever
in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde
termijn te voldoen, tenzij WS anders aangeeft.
Artikel 12 - Gebruik gegevens en auteursrecht
1. WS behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de
auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
2. WS heeft het auteursrecht op alle aan opdrachtgever verstrekte gegevens. De opdrachtgever is het
daarom slechts toegestaan om de gegevens voor eigen gebruik te gebruiken.
3. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven mogen de gegevens, diensten en content uitsluitend na
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WS worden gebruikt of opgeslagen voor enigerlei
doeleinde of worden gereproduceerd of verspreid onder derden. Dit onder voorbehoud van eventuele
voorwaarden die WS stelt voor dergelijk gebruik, waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot,
het door u vooraf schriftelijk in kennis stellen van WS van het voorgenomen gebruik van de content
(samen met andere informatie inzake dergelijk gebruik die WS redelijk acht) en het betalen van de
bijbehorende auteursrecht- en/of gebruikskosten aan WS.
4. De door WS verstrekte gegevens zijn niet exclusief voor opdrachtgever bestemd en kunnen door
WS ook aan derden worden verstrekt.
5. U erkent dat de intellectuele eigendomsrechten op diensten en overige informatie die deel uitmaken
van resp. de diensten en content eigendom zijn van derden en gaat akkoord met eventuele door
desbetreffende derden opgelegde beperkingen en waarborgt dat, indien van toepassing, regelingen
inzake het auteursrecht en dergelijke zaken rechtstreeks met desbetreffende derden worden
afgesloten.
6. De door de opdrachtgever toegezonden schriftelijke stukken worden door WS 5 jaar bewaard. Op
verzoek worden de originele stukken aan opdrachtgever afgegeven, doch WS is gerechtigd kopieën
daarvan te maken.
Artikel 13 - Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader
van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als
vertrouwelijk als dit door een van beide partijen is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de
informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, WS gehouden is
vertrouwelijke informatie aan de door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde te
verstrekken, en WS zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde
rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is WS niet gehouden tot schadevergoeding
of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op
grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
Artikel 13 - Website
1. Alle informatie op www.weeractief.info en www.snowdata.nl wordt zorgvuldig samengesteld maar
WS kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden. Voor het beschikbaar
stellen van gegevens zijn wij deels afhankelijk van derden. Mocht er onverhoopt een onjuiste (of geen)
weergave zijn dan valt dit buiten de competentie van WS.

2. Aangeboden content kan links bevatten naar websites onder beheer van derden, waarover WS
geen zeggenschap heeft. WS kan derhalve geen uitspraak doen, en aanvaardt geen
aansprakelijkheid, inzake de content, producten of diensten die worden aangeboden op dergelijke
websites of door het bedrijf van desbetreffende derden.
Artikel 14 - Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank, vertaling en depot
1. Op alle overeenkomsten tussen WS en opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing.
2. De rechtbank te Roermond is in geval van geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst de
bevoegde rechter.
3. Deze voorwaarden kennen een versie in meerdere talen, alleen Nederlandse tekst is bindend.
4. Deze voorwaarden gelden vanaf 24 juli 2008 en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te
Venlo.

