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1. Definities
1. Waar in deze voorwaarden gerefereerd wordt aan 'Levity',
wordt bedoeld: Levity / Kevin Levie, ingeschreven bij de KvK
te Rotterdam onder nummer 53581709.
2. Met 'opdrachtgever' wordt bedoeld: de zakelijke afnemer
van de dienst die Levity levert.
3. Met 'overeenkomst' wordt bedoeld: een door Levity
uitgebrachte offerte waarmee opdrachtgever akkoord is
gegaan, of een document of bericht waarin opdrachtgever en
Levity afspraken zijn overeengekomen over de levering van
diensten aan opdrachtgever.
2. Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Levity
gesloten overeenkomsten en verrichte diensten. Door
akkoord te gaan met een offerte of overeenkomst verklaart
de opdrachtgever ervan kennis te hebben genomen.
Afspraken die in de overeenkomst zelf worden vastgelegd
hebben voorrang boven deze voorwaarden.
2. Indien een bepaling van deze voorwaarden vernietigd
wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van
kracht en wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van
de nietige bepaling in acht genomen.
3. Eventuele toepasselijkheid van eventuele inkoop- of
andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk
van de hand gewezen.
3. Uitvoering
1. Levity levert geen producten, maar een dienst: advies
over, ontwikkeling en onderhoud van maatwerk-websites en
webapplicaties. Deze diensten kunnen op uurbasis of voor
een vaste prijs per project of periode worden afgenomen.
2. Levity zet zich naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap in om de
overeenkomst uit te voeren.
3. Indien voor de voltooiing van werkzaamheden een termijn
is overeengekomen, is dit nooit een fatale termijn. Bij
overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever Levity
in gebreke te stellen en gelegenheid te bieden om alsnog
uitvoering te geven aan de overeenkomst.
4. Levity kan besluiten (een deel van) de uitvoering van een
opdracht uit te besteden aan derden, waarbij hij zelf
hoofdverantwoordelijk blijft tegenover opdrachtgever.
5. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat alle
materiaal en gegevens die benodigd zijn voor de uitvoering
van de opdracht tijdig geleverd worden.
6. Beide partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle
gegevens waarvan zij weten of kunnen aannemen dat ze
vertrouwelijk zijn, zowel tijdens als na afloop van de looptijd
van de overeenkomst.
4. Prijs en betaling
1. Alle door Levity uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij
deze uitdrukkelijk een aanvaardingstermijn bevatten.
2. Bij een overeenkomst op basis van een overeengekomen
uurtarief en ureninschatting, kan Levity op ieder moment de
tot dan toe bestede uren in rekening brengen. Uren die zijn
besteed aan doorlopende projecten worden in beginsel
maandelijks gefactureerd.
3. Bij een overeenkomst met een looptijd van langer dan drie
maanden kan Levity zijn uurtarief tussentijds verhogen.
Indien opdrachtgever niet akkoord gaat met het nieuwe
tarief, kan hij de overeenkomst ontbinden.
4. Bij een project waarvoor een vaste prijs is
overeengekomen, kan in de overeenkomst worden voorzien
dat de werkzaamheden in verschillende fases uitgevoerd
worden en in delen worden gefactureerd.
5. Betaling van alle facturen dient binnen veertien dagen
plaats te vinden, danwel binnen de op de factuur vermelde
betalingstermijn. Eventuele bezwaren tegen een factuur
schorten de betalingsverplichting niet op.
6. Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever
in verzuim. Vanaf dat moment is opdrachtgever de wettelijke
rente voor handelstransacties verschuldigd, en kan Levity de
geldende vergoeding op grond van het Besluit vergoeding
buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen.
Indien de werkelijke kosten om de betaling te verkrijgen

hoger zijn, komen de werkelijke kosten voor vergoeding in
aanmerking.
7. Zodra en zolang één of meer (deel)facturen waarvan de
betalingstermijn is verstreken niet zijn voldaan, is Levity
gerechtigd het werk aan alle projecten van opdrachtgever op
te schorten.
5. Licentie
1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, verkrijgt
opdrachtgever voor ontwikkelde websites en webapplicaties
een eeuwigdurende, niet-exclusieve, niet-overdraagbare
licentie om deze voor het in de overeenkomst beschreven
doel te gebruiken, en het werk voor dat gebruik aan te
passen of te laten aanpassen.
2. Deze licentie gaat slechts in nadat de (laatste) factuur die
betrekking heeft op het werk is voldaan.
3. Indien is overeengekomen dat het werk of een deel
daarvan valt onder de AGPL of een andere open sourcelicentie, of indien sprake is van een afgeleid werk waarop de
licentie van het oorspronkelijke werk van toepassing is,
gelden de voorwaarden van de desbetreffende licentie.
6. Meerwerk
1. Indien voor een project een vaste vergoeding is
overeengekomen en de inhoud of reikwijdte van de opdracht
substantieel wijzigt of wordt uitgebreid ten opzichte van wat
in de overeenkomst is beschreven, wordt de omvang van het
meerwerk bepaald en doorberekend. Indien hierover geen
aanvullende afspraken zijn vastgelegd, wordt dit meerwerk
gefactureerd op uurbasis.
2. Nadat een project is afgerond of een gerealiseerde
webapplicatie feitelijk in gebruik is genomen, zijn
aanpassingen en probleemoplossing per definitie niet
kosteloos. Indien hierover geen nadere afspraken zijn
gemaakt wordt dit werk op uurbasis in rekening gebracht.
7. Opzegging
1. Indien opdrachtgever herhaaldelijk nalaat de gegevens te
leveren die nodig zijn voor tijdige uitvoering van de opdracht;
indien het contact met opdrachtgever ernstig en duurzaam
verstoord is; of indien Levity goede grond heeft te vrezen dat
opdrachtgever haar verplichtingen niet zal nakomen, heeft
Levity het recht de overeenkomst eenzijdig op te zeggen en
de tot dat moment aan de opdracht bestede uren in rekening
te brengen tegen zijn actuele uurtarief.
2. Indien de opdrachtgever na de start van het project de
overeenkomst beëindigt, worden de tot dat moment bestede
uren tegen uurtarief gefactureerd. Daarnaast kan Levity de
uren in rekening brengen die voor opdrachtgever waren
gereserveerd in de twee weken na de datum van
beëindiging.
8. Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als
gevolg van omstandigheden die niet te wijten zijn aan
schuld; die het gevolg is van ontbinding van de
overeenkomst in de omstandigheden die beschreven zijn in
artikel 7; of die het gevolg is van het overschrijden van
afgesproken termijnen.
2. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor
enigerlei schade, dan is deze beperkt tot maximaal de
overeengekomen prijs voor het gedeelte van de opdracht
waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld
voor indirecte schade, zoals gevolgschade of gederfde winst,
of voor eventuele aanspraken van derden.
9. Toepasselijk recht
1. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht
van toepassing, ook indien opdrachtgever of een daaraan
verbonden partij in een ander land gevestigd is, of aan een
overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland
uitvoering wordt gegeven.
2. Voor rechtsvorderingen op grond van de overeenkomst en
deze algemene voorwaarden geldt een verjaringstermijn van
één jaar.

