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Aanvullende Algemene voorwaarden  
Betreffende gebruik dealerwebsite 
 

1 Oplevering 
 Het ontwerp voor de dealerwebsite wordt na aanleveren van de “vragenlijst website design” binnen 5 werkdagen 

opgeleverd met de door Opdrachtgever aangeleverde teksten en afbeeldingen. 
 De dealerwebsite wordt na akkoord door Opdrachtgever op het ontwerp binnen 5 werkdagen opgeleverd. 
 VWE spant zich in om de in artikel 1.1 en 1.2 genoemde levertermijn aan te houden, derhalve is de genoemde termijn 

geen fatale termijn en kunnen er aan deze termijn geen rechten worden ontleend. 
 VWE is gerechtigd om advertenties te weigeren of van de dealerpagina te verwijderen indien deze niet 

overeenstemmen met doelstellingen en opzet van de dealerwebsite of in strijd zijn met de goede zeden of 
maatschappelijk betamelijk is. VWE is niet aansprakelijk voor de gevolgschade voortvloeiende uit de weigering of 
verwijdering. 

2 Gebruik/omschrijving dealerwebsite 
 De dealerwebsite omvat de volgende onderdelen: homepagina, occasions, diensten en contactformulier.  
 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de eigen dealerwebsite. Gewenste wijzigingen kunnen 

worden  doorgegeven via het daarvoor bedoelde e-mailadres en/of formulier. 
 Indien de maandelijkse betalingsverplichting niet tijdig nagekomen wordt, behoudt VWE zich het recht voor om de 

dealerwebsite offline te halen. Bij uitblijven van de maandelijkse betaling, behoudt VWE zich het recht voor om het 
contract te beëindigen en komt de verantwoordelijkheid voor de domeinnamen bij Opdrachtgever te liggen, zoals in 
artikel 3.6 beschreven. 

3 Aansprakelijkheid, vrijwaringen en uitsluitingen 
 Voor zover VWE bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, kan VWE  

op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met 
VWE of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met VWE. 

 VWE is niet verantwoordelijk, dan wel aansprakelijk voor het materiaal, in de ruimste zin van het woord, dat door 
Opdrachtgever wordt aangeleverd, dan wel wordt geplaatst op de website van Opdrachtgever.  

 Door Opdrachtgever aangeleverde afbeeldingen, foto’s en teksten dienen rechten-vrij te zijn. VWE is niet aansprakelijk 
voor eventuele claims voortvloeiend uit schade door inbreuk op een op afbeelding/foto rustend eigendomsrecht, 
waaronder maar niet beperkt tot copyright of auteursrecht.    

 VWE is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onvolkomenheden of tekortkomingen in apparatuur of 
programmatuur die is vervaardigd door anderen dan VWE . 

 Indien de aansprakelijkheid van VWE voor schade van opdrachtgever al moet worden aangenomen, dan zal zijn 
aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de vervangende schade tot maximaal tweemaal het maandbedrag van 
de in de overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Iedere aansprakelijkheid van VWE voor enige andere vorm van 
schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van 
indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. 

 Wanneer Opdrachtgever of VWE het contract beëindigt, dan stopt VWE de hosting van de bijbehorende domeinnamen 
per einddatum contract en stuurt VWE de verhuiscodes van de bijbehorende domeinnamen naar Opdrachtgever. Vanaf 
einddatum contract draagt Opdrachtgever de verantwoordelijkheid voor de domeinnamen. 
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