
Algemene voorwaarden 

Op de diensten en producten van Nicetoclick.com zijn volgende algemene voorwaarden van toepassing.  

Opdrachtgever 
Iedere (rechts)persoon die met Nicetoclick een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, 
alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.  

Opdrachtnemer 
Nicetoclick.com - Webdesign en Webdevelopment. Gevestigd aan de Westzijde 414, 1506 GM te Zaandam. 
Geregistreerd bij het Handelsregister van Amsterdam onder Kamer van Koophandel-nummer 53234901. 

Artikel 1. Overeenkomst, offerte en bevestiging 

1.1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de 
opdrachtgever en Nicetoclick.com gesloten overeenkomsten.   

1.2 Offerte 
Offertes zijn 1 maand geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de 
werkzaamheden.   

1.3 Schriftelijke bevestiging 
Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk of per e-mail te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit 
nalaat, maar er desondanks mee in gestemd dat Nicetoclick.com een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, 
dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden 
Nicetoclick.com eerst nadat deze schriftelijk of per e-mail door Nicetoclick.com zijn bevestigd. 

1.4 Meerwerk 
Wijzigingen binnen een project, nieuwe wensen met betrekking tot functionaliteiten die niet naar voren komen in de 
offerte, worden tegen meerprijs uitgevoerd. Extra kosten worden vooraf gemeld. 

1.5 Extra werkzaamheden  
Opdrachtnemer heeft het recht de projectkosten voor de door haar verleende diensten aan te passen ingeval van 
wijzigingen in het goedgekeurde functioneel ontwerp, wireframes, webdesign, 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.  

Opdrachtnemer heeft tevens het recht extra aanvullingen, besprekingen of overige communicatie en/of uitvoeringen die 
plaatsvinden op verzoek van de opdrachtgever, in rekening te brengen tegen het dan geldende uurtarief. Ter 
onderbouwing van het verrichten van werkzaamheden samenhangende met de extra aanvullingen zoals in voorgaande 
volzin bedoeld overlegt opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever desgewenst een deugdelijke urenverantwoording.  

1.6 Meerdere opdrachtgevers 
Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan Nicetoclick.com wenst te verstrekken, 
dient hij Nicetoclick.com, ondervermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen.   

1.7 Annulering 
Opdrachtgever is na aanvaarding van een aanbod van Nicetoclick.com niet gerechtigd om de overeenkomst  
eenzijdig te annuleren, ook niet indien nog geen begin is gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst.  
In geval van annulering van een overeenkomst zal opdrachtgever steeds de door Nicetoclick.com gemaakte  
kosten, met een minimum van € 500,- vergoeden. De administratieve gegevens van Nicetoclick.com zullen bij het 
bepalen van de door opdrachtgever verschuldigde vergoeding bepalend zijn, tenzij door opdrachtgever schriftelijk 
tegenbewijs wordt geleverd.   



Artikel 2. De uitvoering van de overeenkomst  

2.1 Uitvoeren opdracht 
Nicetoclick.com zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste 
weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal 
Nicetoclick.com de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.  

2.2 Derden 
Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Deze derden kunnen, indien 
zij door de opdrachtgever rechtstreeks worden aangesproken, beroep doen op de bepalingen uit deze algemene 
voorwaarden.  

2.3 Wijzigingen 
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. Alsmede werken we met offertes waar projectkosten zijn gebaseerd op basis van een 
schatting. In het geval van buitensporige overtreding van het ingeschatte uren aantal, is Nicetoclick gerechtigd om deze 
extra uren/kosten wederom te overleggen met opdrachtgever en aanvullend in rekening te brengen. 

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de 
uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte 
stellen.  

2.4 Feedback en correctierondes 
Nicetoclick hanteert een limiet van 4 correctierondes in designfase en 3 correctieronde tijdens technische realisatie. 
Iedere correctieronde wordt voorafgegaan aan een tussentijdse of eindoplevering van het project, al dan niet binnen een 
bepaalde fase. Meer feedback- of correctierondes kunnen door Nicetoclick in rekening gebracht worden. Er zal hiervan 
melding worden gemaakt bij de opdrachtgever en een passende oplossing worden bedacht om alle gewenste 
wijzigingen door te voeren.  

2.5 Ondersteuning browsers en besturingssystemen 
Tenzij anders is overeengekomen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, worden websites gerealiseerd in de laatste 
browser versie die bij aanvang van de technische realisatie beschikbaar is. De volgende browsers en 
besturingssystemen worden ondersteund: 

• Besturingssysteem windows (laatste versie) : Chrome (laatste versie), Firefox (laatste versie),  
Internet Explorer (laatste versie); 

• Besturingssysteem mac OSX (laatste versie) : Chrome (laatste versie), Firefox (laatste versie), Safari (laatste versie); 
• Besturingssysteem Android (laatste versie) : Chrome (laatste versie); 
• Besturingssysteem iOS (laatste versie) : Safari (laatste versie). 

2.6 Verstrekken van gegevens e.d. 
De opdrachtgever is gehouden al dat gene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste 
levering door Nicetoclick.com mogelijk te maken, welke in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, 
deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.  

2.7 Openbaarmaking en verveelvoudiging 
Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid 
te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien 
Nicetoclick.com, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzigen aan productiebedrijven of andere 
derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van Nicetoclick.com zijn hierboven genoemde goedkeuring 
schriftelijk of per e-mail te bevestigen.  

2.8 Termijn van levering 
Een door Nicetoclick.com opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp of technische realisatie heeft een 
indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. Nicetoclick.com is, ook bij een 



opgegeven termijn voor het volbrengen van de grafische of technische realisatie van een website, eerst in verzuim nadat 
de opdrachtgever hem / haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de 
ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.  

2.9 Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen 
Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen 
of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke- of kwaliteitsnormen niet tot de opdracht van Nicetoclick.com  

2.10 Update website 
Websites worden gerealiseerd op basis van de open source content management systemen Magento, WordPress en 
Joomla. Tenzij anders is overeengekomen worden websites gerealiseerd in de op het moment van start technische 
realisatie stabiele versie van het in de offerte vermelde open source systeem. Toekomstige updates van het open source 
systeem, of maatwerk projecten / plugins, zijn niet in begrepen binnen de opgestelde offerte of opdracht en worden 
indien gewenst aanvullend begroot.  

2.11 Garantie en garantietermijn 
Worden er na akkoord en tijdens de live-periode (binnen de garantieperiode van 1 maand) bugs of onjuistheden door 
opdrachtgever geconstateerd die niet omschreven kunnen worden als nieuwe functionaliteiten of meerwerk, dan worden 
deze bugs/fouten en onjuistheden binnen de opdracht door Nicetoclick verholpen. De garantieperiode bedraagt 1 
maand, na oplevering van de website op aangegeven domeinnaam. Na deze periode kan er geen beroep meer worden 
gedaan op vrijblijvend support of verwerken van bugs/fouten/feedback. 

2.12 Klachten 
Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen nadat de opdrachtgever van enig 
klachtwaardig handelen redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen maar in elk geval binnen 7 dagen na afronding van de 
opdracht, schriftelijk aan Nicetoclick.com te worden meegedeeld. 

Artikel 3. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten  

3.1 Auteursrecht en industriële eigendom 
Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectueel eigendom en het 
auteursrecht- toe aan Nicetoclick.com. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of 
registratie, dan is uitsluitend Nicetoclick.com daartoe bevoegd.  

3.2 Onderzoek naar het bestaan van rechten 
Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van 
octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geld 
voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.  

3.3 Naamsvermelding 
Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Nicetoclick.com te alle tijde gerechtigd om zijn / haar naam op of bij het werk en 
op de geleverde website te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan, tenzij anders 
overeengekomen, zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Nicetoclick.com 
openbaar te maken of te verveelvoudigen.  

3.4 Eigendom bij Nicetoclick.com 
Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Nicetoclick.com tot stand gebrachte 
ontwerpen, webpagina's, code en andere materialen of (elektronische) bestanden en alle intellectuele eigendomsrechten 
eigendom van Nicetoclick.com. De opdrachtgever kan, tenzij anders overeengekomen, in geen geval jegens 
Nicetoclick.com aanspraak maken op afgifte of levering van de door Nicetoclick.com ontworpen / gebruikte digitale 
bronbestanden. 



Artikel 4. Gebruik en licentie  

4.1 Het gebruik 
Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Nicetoclick.com, 
verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van de website of het ontwerp voorzover dit betreft het recht van 
openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de 
bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot het gebruik van de website of het 
ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze 
voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Nicetoclick.com bekend te zijn gemaakt.  

4.2 Ruimer gebruik 
De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Nicetoclick.com niet gerechtigd de website of het ontwerp 
ruimer te gebruiken dan is overeengekomen.  

4.3 Wijzigingen 
Tenzij anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om, zonder schriftelijke toestemming van 
Nicetoclick.com, veranderingen in de voorlopige ontwerpen of in de code van de webpagina's aan te brengen of te laten 
aanbrengen.  

4.4 Eigen promotie 
Nicetoclick.com heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken 
voor zijn eigen publiciteit of promotie.  

4.5 Derden 
Tenzij anders is overeengekomen, kan Nicetoclick niet meer aansprakelijk worden gesteld op onjuistheden of ontstane 
feedback (ook wel bugs genoemd) op het moment dat website bestanden (broncode) zijn overgedragen, zijn 
geïnstalleerd op het aangegeven domein via FTP, toegang is verstrekt tot de FTP locatie van het hoofddomein voor 
derde of door een derde partij aanpassingen zijn verricht in de broncode van de door Nicetoclick gerealiseerde website. 

Artikel 5. Honorarium  

5.1 Honorarium en bijkomende kosten 
Alle prijzen en kostenramingen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Naast het overeengekomen honorarium 
komen ook de kosten, die Nicetoclick.com voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.  

5.2 Honorarium voor meerwerk 
Indien Nicetoclick.com door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, of deugdelijke en duidelijke gegevens / 
materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te 
verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijke, door Nicetoclick.com 
gehanteerde honorariumtarieven.  

5.3 Accountantsonderzoek 
Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de 
administratie van de opdrachtgever, heeft Nicetoclick.com na een opgave van de opdrachtgever het recht de 
administratie van de opdrachtgever door een registeraccountant te laten controleren. Indien uit zo'n controle blijkt dat de 
opgave van de opdrachtgever niet overeenkomt met de werkelijke gang van zaken, zullen de kosten van deze controle 
voor rekening van de opdrachtgever komen.  

Artikel 6. Betaling  

6.1 Betalingsverplichting 
Ieder project wordt gesplitst in twee facturen, tenzij anders is overeengekomen, een factuur van 50% bij aanvang van het 
project en het resterende gedeelte van de factuur bij oplevering van het project. Betalingen dienen plaatst te vinden 



binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Nicetoclick.com nog geen (volledige) 
betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente en incassokosten verschuldigd gelijk aan de 
wettelijke rente. Alle door Nicetoclick.com gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke 
kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband 
met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten 
minste 25% van het factuurbedrag met een minimum van 500,- euro.


