
 
Algemene voorwaarden Spruit Digital 
1. Definities 
1.1. In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de 

daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders aangegeven.  
Opdrachtgever: de wederpartij waarmee Spruit Digital een opdracht 
aangaat. 
Opdracht: de te bepalen werkzaamheden door middel van onderling overleg 
tussen Spruit Digital en de opdrachtgever. Hierin zijn inbegrepen de 
verkopen en leveranties van zaken die door Spruit Digital worden verricht 
en de voorwaarden waaronder dit gebeurt. 

2. Algemeen 
2.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, 

offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen Spruit 
Digital en opdrachtgever(s), tenzij hier door Spruit Digital uitdrukkelijk en 
schriftelijk van wordt afgeweken. De voorwaarden zijn ook van toepassing 
op opdrachten uitgevoerd door Spruit Digital waarbij derden betrokken 
worden. 

2.2. Indien enige leden van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigd 
wordt, blijven de overige bepalingen van kracht. Spruit Digital en de 
opdrachtgever treden in dat geval in overleg om nieuwe bepalingen overeen 
te komen ter vervanging van de nietig of vernietigd verklaarde bepalingen 
overeen te komen. 

2.3. Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 4 april 2019. 
Alle opdrachten, lopend dan wel nieuwe opdrachten zijn vanaf deze datum 
aan deze voorwaarden onderhevig. 

3. Offertes 
3.1. Offertes van Spruit Digital zijn gebaseerd op informatie die door de 

opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er dan ook voor in dat 
hij naar beste weten alle essentiële informatie bedoeld voor de opzet, 
uitvoering of afronding van de opdracht heeft gegeven. 

3.2. Offertes die door Spruit Digital worden opgesteld zijn geheel vrijblijvend en 
30 dagen geldig, tenzij dit anders wordt aangegeven in de offerte. 

3.3. Spruit Digital is enkel gebonden aan de offerte als de aanvaarding hiervan 
binnen 30 dagen na dagtekening van de offerte door de opdrachtgever 
schriftelijk wordt bevestigd, tenzij deze termijn anders is vermeld in de 
offerte. 

3.4. Genoemde prijzen in de offertes zijn ten alle tijden exclusief btw, andere 
heffingen en andere voor de opdracht gemaakte kosten zoals 
administratiekosten, tenzij dit anders wordt aangegeven.  

3.5. Als de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod op 
specifieke ondergeschikte punten, dan is Spruit Digital niet verplicht de 
opdracht te aanvaarden, tenzij Spruit Digital dit schriftelijk heeft bevestigd. 

3.6. Bij mondelinge (telefonische) wijzigingen in de opdracht door de 
opdrachtgever is het risico ten uitvoer van deze wijzigingen voor rekening 
van de opdrachtgever, tenzij dit door Spruit Digital schriftelijk bevestigd 
wordt. Eventuele kostenwijzigingen als gevolg van deze wijzigingen worden 
aan de opdrachtgever doorbelast. 

3.7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Spruit Digital niet om een 
gedeelte van de opdracht te verrichten tegen een overeenkomstig deel van 
de opgegegeven prijs. 

3.8. Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht aan meerdere ontwerpers 
verstrekt dan enkel aan Spruit Digital, dan dient de opdrachtgever Spruit 
Digital hiervan op de hoogte te stellen. Indien besloten wordt een opdracht 
niet toe te delen aan Spruit Digital, dan dient deze hiervan op de hoogte 
gesteld te worden. 

4. Uitvoering van de opdracht en betrekken van derden 
4.1. Spruit Digital voert de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht, 

naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Voor zover voor een goede 
uitvoering van de opdracht nodig is heeft Spruit Digital het recht (delen van) 
het werk door derden te laten uitvoeren. Spruit Digital doet dit in overleg 
met de opdrachtgever en zal zijn uiterste best doen om de 
overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken. 

4.2. De opdrachtgever draagt het risico van het selecteren van de door Spruit 
Digital te leveren goederen en/of diensten. De opdrachtgever neemt 
uiterste zorg in acht om te waarborgen dat de eisen waaraan de prestatie 
van Spruit Digital dient te voldoen, volledig en juist zijn. In tekeningen, 
afbeeldingen, catalogi, websites, reclamemateriaal, offertes, e.d. vermelde 
maten en gegevens zijn voor Spruit Digital niet bindend, mits door Spruit 
Digital anders vermeld. 

4.3. Spruit Digital aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden 
die door derden worden verricht, voor zover deze zelf een overeenkomst 
met de opdrachtgever zijn aangegaan. Indien het nodig is offertes aan te 
vragen bij derden in opdracht van de opdrachtgever dan vormen deze 
slechts een indicatie. Spruit Digital kan geen garantie geven over deze 
prijzen gezien de voorwaarden van de toeleverancier die hiervoor 
verantwoordelijk is. 

4.4. Spruit Digital is niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan doordat zij 
is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of 
onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de 
gegevens hem bekend hoorden te zijn. 

4.5. Spruit Digital zal de opdrachtgever periodiek informeren over de uitvoering 
van de werkzaamheden op een wijze die schriftelijk voereengekomen is. De 
opdrachtgever zal Spruit Digital op voorhand informeren over 
omstandigheden die voor Spruit Digital van belang zijn of kunnen zijn. Dit 
kan betrekking hebben op de wijze van rapporteren zoals aspecten 
waarvoor de opdrachtgever specifieke aandacht wenst. De opdrachtgever 
zal er zorgen voor verdere verspreiding van de rapportage die door Spruit 
Digital is geleverd binnen de organisatie. Eveneens zal de opdrachtgever 
deze inlichtingen beoordelen en Spruit Digital op de hoogte stellen van de 
bevindingen. 

4.6. Als is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, dan 
kan Spruit Digital de uitvoering van de onderdelen die tot de volgende fase 
behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan 
voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

4.7. Als door Spruit Digital of door Spruit Digital ingeschakelde derden voor de 
opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever 
of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever 
kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste 
faciliteiten. Spruit Digital is niet aansprakelijk voor schade of kosten 
vanwege fouten, storingen of niet-beschikbaarheid van de faciliteiten, tenzij 
de opdrachtgever kan bewijzen dat deze gemaakte schade en/of kosten het 
gevolg zijn van opzettelijk gedrag of bewuste roekeloosheid van Spruit 
Digital. 

4.8. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het onderzoek 
naar het bestaan van octrooi-, auteurs- en portretrechten van derden. 
Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van 
dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever. 

4.9. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Spruit Digital te allen tijde 
gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of 
verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke 
toestemming van Spruit Digital openbaar te maken of te vermenigvuldigen. 
Daarnaast zal de opdrachtgever de vermeldingen niet verwijderen dan wel 
wijzigen uit opgeleverde werken. 

4.10. Indien de opdrachtgever in verband met de diensten en producten van 
Spruit Digital programmatuur, apparatuur of andere middelen aan Spruit 
Digital ter beschikking stelt, staat de opdrachtgever in voor het verkrijgen 
van alle benodigde licenties of goedkeuringen met betrekking tot deze 
middelen welke Spruit Digital nodig mocht hebben. 

4.11. Uitsluitend indien zulks is overeengekomen, zal Spruit Digital de 
programmatuur bij de opdrachtgever installeren. Bij gebreke van afspraken 
daaromtrent zal opdrachtgever zelf de programmatuur installeren, 
inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de gebruikte apparatuur en 
gebruiksomgeving aanpassen. Spruit Digital zal het eindproduct op een 

door hem te bepalen informatiedrager en in een door hem te bepalen vorm 
aan opdrachtgever afleveren dan wel online aan de opdrachtgever voor 
aflevering beschikbaar stellen. 

5. Informatieverplichtingen 
5.1. Om een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst door Spruit Digital 

mogelijk te maken, zal de opdrachtgever Spruit Digital steeds tijdig in alle 
redelijkheid door Spruit Digital de te gewenste gegevens of inlichtingen 
verschaffen.  

5.2. De opdrachtgever staat in voor de correctheid en volledigheid van de door 
hem aan Spruit Digital verstrekte gegevens, inlichtingen, ontwerpen en 
specificaties. Indien de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, 
inlichtingen, ontwerpen of specificaties voor Spruit Digital kenbare 
incorrectheden bevatten, zal Spruit Digital hierover navraag doen bij de 
opdrachtgever.  

5.3. In verband met de continuïteit zal de opdrachtgever een contactpersoon of 
-personen aanwijzen die voor de duur van de werkzaamheden van Spruit 
Digital als zodanig fungeren. Contactpersonen van de opdrachtgever 
dienen in dat geval te beschikken over de juiste ervaring, specifieke 
materiekennis en inzicht in de door de opdrachtgever gewenste 
doelstellingen. 

5.4. Spruit Digital is enkel gehouden de opdrachtgever periodiek inlichtingen te 
verstrekken omtrent de uitvoering van de werkzaamheden door middel van 
de door de opdrachtgever aangewezen contactpersoon. 

6. Specificaties en ontwikkeling 
6.1. Indien niet reeds vóór of bij het aangaan van de overeenkomst specificaties 

van het te ontwikkelen eindproduct aan Spruit Digital zijn verstrekt, zullen 
partijen in goed overleg schriftelijk specificeren welk eindproduct 
ontwikkelt zal worden en op welke manier de ontwikkeling zal geschieden. 

6.2. Spruit Digital zal het eindproduct met zorg ontwikkelen, één en ander met 
inachtneming van de uitdrukkelijk overeengekomen specificaties de het 
ontwerp en in voorkomend geval met inachtneming van de met 
opdrachtgever schriftelijk overeengekomen projectorganisatie, methoden, 
technieken en/of procedures. Alvorens met de ontwikkelwerkzaamheden 
aan te vangen, kan Spruit Digital verlangen dat opdrachtgever zich 
schriftelijk akkoord verklaart met de specificaties van de in het ontwerp 
aangegeven ontwikkelmethode.  

6.3. Bij gebreke van specifieke afspraken zal Spruit Digital de ontwerp- en/of 
ontwikkelwerkzaamheden binnen een redelijke, door hem te bepalen 
termijn na het aangaan van de overeenkomst aanvangen.  

6.4. Desgevraagd zal opdrachtgever Spruit Digital in de gelegenheid stellen de 
werkzaamheden buiten de gebruikelijke werkdagen en werktijden op 
kantoor of locatie van opdrachtgever te verrichten.  

6.5. In de prestatieverplichtingen van Spruit Digital zijn niet begrepen het 
onderhoud van de programmatuur en/of de website, en/of het verlenen van 
ondersteuning (support) aan gebruikers en/of beheerders daarvan. Indien 
in afwijking van het vorenstaande door Spruit Digital tevens onderhoud 
en/of ondersteuning verleend moet worden, kan Spruit Digital verlangen dat 
de opdrachtgever daarvoor een separate schriftelijke overeenkomst 
aangaat. Deze werkzaamheden worden separaat tegen de gebruikelijke 
tarieven van Spruit Digital in rekening gebracht.  

6.6. In het geval van website ontwikkeling staat Spruit Digital er niet voor in dat 
de door hem ontwikkelde website goed werkt in samenhang met alle 
soorten of nieuwe versies van webbrowsers en eventuele andere 
programmatuur. Spruit Digital staat er evenmin voor in dat de website goed 
werkt in samenhang met alle soorten apparatuur.   

7. Wijzigingen van de opdracht en meerwerk 
7.1. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan 

worden beïnvloed door tussentijdse besluiten te wijzigen van aanpak, 
werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende 
werkzaamheden. Wanneer door opdrachtgever tussentijds wijzigingen 
ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt Spruit Digital de 
noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van de opdrachtgever. Leidt 
dit tot meerwerk, dan brengt Spruit Digital dit als aanvullende opdracht aan 
de opdrachtgever in rekening. Spruit Digital mag de extra kosten voor 
wijziging van de opdracht bij de opdrachtgever in rekening brengen. 

7.2. In afwijking van lid 1 brengt Spruit Digital geen meerkosten in rekening als 
wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden 
die aan Spruit Digital kunnen worden toegerekend. 

8. Contractduur; uitvoeringstermijn 
8.1. Spruit Digital behartigt de belangen van de opdrachtgever binnen de 

grenzen van de verstrekte opdracht. De opdrachtgever is niet gerechtigd 
zonder overleg met c.q. toestemming van Spruit Digital de 
overeengekomen werkzaamheden tevens door een derde te laten 
verzorgen. 

8.2. Evenmin is Spruit Digital gerechtigd zonder overleg met c.q. toestemming 
van de opdrachtgever overeenkomstige diensten te verlenen aan andere 
opdrachtgevers voor zover deze concurreren met de betrokken 
opdrachtgever. 

8.3. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen, dan wel 
zulks uit aard van de opdracht voortvloeit, geldt de opdracht van 
opdrachtgever aan Spruit Digital voor onbepaalde tijd, met dien verstande 
dat beide partijen vanaf het moment dat de relatie zes maanden heeft 
geduurd deze kunnen opzeggen per aangetekend schrijven met 
inachtneming van een termijn van zes maanden. Is binnen de looptijd van 
de opdracht voor afronding van bepaalde werkzaamheden een termijn 
overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van de 
uitvoeringstermijn moet opdrachtgever opdrachtnemer dus schriftelijk in 
gebreke stellen. 

8.4. Gedurende de in het voorgaande lid genoemde termijn van zes maanden is 
de opdrachtgever verplicht de geldende honoreringsafspraken met Spruit 
Digital na te komen als ware er van opzegging geen sprake is. 

9. Tarieven 
9.1. Wanneer partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, stelt Spruit 

Digital zijn tarief vast volgens zijn uurtarief. In het tarief van Spruit Digital 
zijn inbegrepen de kosten van secretariële werkzaamheden en 
telefoonkosten. Reistijd berekent hij voor het uurtarief door. Reis- en 
verblijfkosten declareert hij volgens afspraken in de offerte. 

9.2. Bij alle offertes brengt Spruit Digital alleen de werkelijk bestede tijd in 
rekening en bij dreigende overschrijding van meer dan 10% van het 
geoffreerde bedrag, declareert zij na overleg met opdrachtgever. Bedragen 
zijn exclusief omzetbelasting (BTW). 

9.3. Als Spruit Digital met opdrachtgever een uurtarief afspreekt, is Spruit 
Digital niettemin gerechtigd dit tarief te verhogen 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 als gevolg van de wet- of regelgeving of haar 
oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera 
of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst 
redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. 

9.4. Spruit Digital mag bij jaar-overschrijdende werkzaamheden – zonder 
voorafgaande schriftelijke mededeling – per 1 januari van ieder 
kalenderjaar het in de offerte overeengekomen tarief verhogen met 
maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het 
voorgaande jaar. Bij prijsstijging buiten de inflatie om mag Spruit Digital de 
prijzen ook verhogen. Opdrachtgever mag de opdracht annuleren bij een 
jaarlijkse verhoging van meer dan 10%. Hij mag dit niet, wanneer de 
verhoging voortvloeit uit de wet. 

9.5. Spruit Digital zal opdrachtgever zijn plannen voor verhoging van het tarief, 
inclusief de hoogte en de ingangsdatum ervan, schriftelijk laten weten. 
Gaat opdrachtgever niet akkoord met de door Spruit Digital geplande 
verhoging van meer dan 10%, dan kan hij binnen twee weken na de 
kennisgeving ervan, de opdracht schriftelijk annuleren per de in de 
kennisgeving van Spruit Digital genoemde ingangsdatum van de verhoging. 

10. Betalingsvoorwaarden 
10.1. Betaling moet binnen 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij 

anders is overeengekomen. Opdrachtgever is, tenzij anders 
overeengekomen, een aanbetaling verschuldigd van 30% van de in de 
offerte genoemde totaalprijs. Alle vergoedigen die betrekking hebben op 
door Spruit Digital geleverde diensten zijn telkens per kalendermaand 
achteraf verschuldigd tenzij dit anders is overeengekomen. 

10.2. Na de vervaldatum is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft 
Spruit Digital het recht de wettelijke rente te berekenen. Opdrachtgever 
berekent de rente over het te betalen bedrag vanaf het moment dat 
opdrachtgever verzuim is, totdat het bedrag volledig is betaald. Indien de 
opdrachtgever ook na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de 
vordering te voldoen, dan kan Spruit Digital de opdracht uit handen geven, 
in welk geval de opdrachtgever naast het verschuldigde totale bedrag 
tevens tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten 
gehouden is.  

10.3. Spruit Digital heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te 
laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in 
mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de 
hoofdsom en de lopende rente. Spruit Digital kan, zonder daardoor in 
verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de 
opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling 
aanwijst. Spruit Digital kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, 
indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en 
incassokosten worden voldaan. 

10.4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van 
opdrachtgever, zijn de vorderingen van Spruit Digital op opdrachtgever 
onmiddellijk opeisbaar. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door 
opdrachtgever, zijn alle kosten die zijn gemaakt om te kunnen vorderen 
voor opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, 
waarbij deze laatste kosten tenminste 15% bedragen van hoogte van de 
uitstaande vordering(en). 

10.5. Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit 
hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in 
gebreke is, is het de opdrachtgever niet langer toegestaan de ter 
beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elk in het kader van 
de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen. 

11. Eigendomsvoorbehoud 
11.1. Alle door Spruit Digital geleverde zaken, zoals ook ontwerpen, schetsen, 

tekeningen, films, software en (elektronische) bestanden, blijven eigendom 
van Spruit Digital, tenzij anders overeengekomen. Spruit Digital verstrekt 
voor het gebruik hiervan een licentie aan opdrachtgever. 

11.2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud 
vallende zaken te verpanden of op een andere manier te bezwaren. 

11.3. Leggen derden beslag op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken 
of willen zij daarop rechten vestigen of doen gelden, dan moet 
opdrachtgever Spruit Digital daarvan zo snel als van hem kan worden 
verwacht, op de hoogte stellen. 

11.4. Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde 
zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing, 
waterschade en diefstal en de polis van deze verzekering op verzoek, 
meteen ter inzage te geven. 

11.5. De door Spruit Digital geleverde zaken, die volgens lid 1. van dit artikel 
onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen alleen in het kader van een 
normale bedrijfsuitoefaning worden doorverkocht maar nooit als 
betaalmiddel worden gebruikt. 

11.6. Wil Spruit Digital zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten 
uitoefenen, dan geeft opdrachtgever onvoorwaardelijke en niet herroepbare 
toestemming aan Spruit Digital – of door deze aan te wijzen derden - om 
alle locaties waar de eigendommen van Spruit Digital zich bevinden te 
betreden om deze zaken terug te nemen. 

11.7. Spruit Digital heeft de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen 
publiciteit of promotie. 

11.8. Opdrachtgever zal de rechten en verplichtingen die hij op grond van 
overeenkomst heeft nimmer aan een derde verkopen, overdragen of 
verpanden.  

11.9. Spruit Digital is gerechtigd zijn aanspraken op betaling van vergoedingen 
aan een derde te verkopen, over te dragen of te verpanden. 

12. Onderzoek, reclames en klachten 
12.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden moet opdrachtgever binnen 

twee weken na factuurdatum en uiterlijk binnen drie weken na afronding 
van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk melden aan Spruit Digital. 
De ingebrekestelling moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van 
de tekortkoming bevatten, zodat Spruit Digital er adequaat op kan reageren. 

12.2. Als een klacht terecht is, verricht Spruit Digital de werkzaamheden alsnog 
zoals is overeengekomen, tenzij dit aantoonbaar zinloos is geworden. Dit 
laatste moet opdrachtgever schriftelijk kenbaar maken. 

12.3. Als het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet 
meer mogelijk of zinvol is, is Spruit Digital aansprakelijk, binnen de grenzen 
van artikel 18. 

13. Opzegging 
13.1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Spruit Digital, zal 

Spruit Digital in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht 
van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging 
aan de opdrachtgever toerekenbaar is. 

13.2. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Spruit Digital 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 Spruit Digital anders 
aangeeft. 

14. Opschorting en ontbinding 
14.1. Spruit Digital is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten 

of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de 
verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, 
na het sluiten van de overeenkomst met Spruit Digital, ter kennis gekomen 
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de 
verplichtingen niet zal nakomen, indien de opdrachtgever bij het sluiten van 
de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening 
van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of 
onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de 
opdrachtgever niet langer van Spruit Digital kan worden gevergd dat hij de 
overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal 
nakomen. 

14.2. Voorts is Spruit Digital 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 Spruit Digital kan worden gevergd. 
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Spruit 
Digital op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Spruit Digital de 
nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit 
de wet en overeenkomst. 

14.3. Indien Spruit Digital tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op 
generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op 
enigerlei wijze ontstaan. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever 
toerekenbaar is, is Spruit Digital gerechtigd tot vergoeding van de schade, 
daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan 
(inclusief de kosten van ingeschakelde derden) alsmede tot een vergoeding 
van 70% van het resterende deel van het honorarium, dat de opdrachtgever 
bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn. 

14.4. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende 
verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, 
dan is Spruit Digital gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe 



 
ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van 
enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit 
hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling 
is verplicht. 

14.5. Indien de opdracht om welke reden dan ook voortijdig wordt beëindigd, is 
het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking 
gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht 
aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen. 

15. Teruggave ter beschikking gestelde zaken 
15.1. Als Spruit Digital aan opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht 

zaken ter beschikking heeft gesteld, moet opdrachtgever het geleverde op 
zijn schriftelijke verzoek binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van 
gebreken en volledig teruggeven. Komt opdrachtgever deze verplichting 
niet na, dan zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening. 

15.2. Als opdrachtgever, nadat hij een aanmaning heeft ontvangen, alsnog in 
gebreke blijft, mag Spruit Digital de daaruit voortvloeiende schade en 
kosten, waaronder de kosten van vervanging, op hem verhalen. 

16. Privacy en gegevensverwerking 
16.1. Indien noodzakelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden zal de 

opdrachtgever Spruit Digital desgevraagd schriftelijk informeren over de 
wijze waarop de opdrachtgever uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op 
grond van de wetgeving op het gebied van bescherming van 
persoonsgegevens. 

16.2. De opdrachtgever vrijwaart Spruit Digital voor de aansprakelijkheid van 
personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt 
in het kader van persoonsregistratie die door de opdrachtgever wordt 
gehouden of waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is.  

16.3. De verantwoordelijkheid voor de verwerking van de gegevens als gevolg 
van een opdrachtverstrekking aan Spruit Digital ligt volledig bij de 
opdrachtgever. De opdrachtgever staat er voor in dat Spruit Digital voor de 
inhoud, het gebruik en/ of de verwerking van de gegevens niet 
onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. De 
opdrachtgever vrijwaart Spruit Digital dan ook tegen elke rechtsvordering 
van een derde, uit welke hoofde dan ook, als een gevolg van de 
gegevenswerking of uitvoering van de werkzaamheden. 

17. Beveiliging 
17.1. Indien Spruit Digital op grond van de overeenkomst gebonden is aan het 

voorzien van een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging 
beantwoorden aan de specificaties die tussen de twee partijen schriftelijk 
zijn overeengekomen. Spruit Digital staat er niet voor in dat de 
informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien 
een concreet uitgeschreven wijze van beveiliging in de overeenkomst 
ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, de status van 
techniek in acht nemend, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het 
treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.  

17.2. De door of vanwege Spruit Digital aan opdrachtgever verstrekte toegangs- 
of identificatiecodes en certificaten zijn vertrouwelijk en zullen door de 
opdrachtgever als zodanig worden behandeld. Deze kunnen slechts aan 
geautoriseerde personeelsleden uit de eigen organisatie van de 
opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Spruit Digital is gekwalificeerd 
om toegewezen toegangs- of identificatiecodes en certificaten te wijzigen.  

17.3. De opdrachtgever zal zijn systemen en infrastructuur adequaat beveiligen 
en te allen tijde antivirus-programmatuur in werking hebben.  

18. Aansprakelijkheid 
18.1. Voor aanvaarde opdrachten heeft Spruit Digital een 

inspanningsverplichting. Indien Spruit Digital aansprakelijk mocht zijn, dan 
is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld. 

18.2. Spruit Digital is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, 
ontstaan doordat Spruit Digital is uitgegaan van door of namens de 
opdrachtgever verstrekte onjuiste en /of onvolledige gegevens, dan wel als 
de opdrachtgever het prototype, de drukproef o.i.d. heeft goedgekeurd. 

18.3. Spruit Digital is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, mits 
genoemde schade is gemeld binnen een jaar van voltooiing van de 
opdracht. Onder indirecte schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke 
kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor 
zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze 
voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige 
prestatie van Spruit Digital aan de overeenkomst te laten beantwoorden, 
voor zoveel deze aan Spruit Digital toegerekend kunnen worden en redelijke 
kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de 
opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van 
directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 

18.4. Spruit Digital is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder 
begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade 
door bedrijfsstagnatie. 

18.5. De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van 
de door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden 
totdat de opdracht is vervuld. Bij nalaten hiervan vervalt de 
aansprakelijkheid van Spruit Digital. 

18.6. De in dit artikel genoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden 
niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Spruit 
Digital of zijn leidinggevende ondergeschikten. 

18.7. De totale aansprakelijkheid van Spruit Digital wegens een toerekenbare 
tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of op welke 
rechtsgrond dan ook, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming 
in de nakoming van een met opdrachtgever overeengekomen 
garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot 
maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. 
BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met 
een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor die overeenkomst 
bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoeding (excl. BTW) 
bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van 
Spruit Digital voor directe schade, op welke rechtsgrond dan ook, echter 
meer dan € 50.000 (vijftigduizend euro) bedragen. 

18.8. De totale aansprakelijkheid van Spruit Digital voor de schade door dood, 
lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt 
nimmer meer dan € 1.250.000 (één miljoen tweehonderdvijftig duizend 
euro). 

18.9. De aansprakelijkheid van Spruit Digital voor indirecte besparingen, 
verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg 
van aanspraken van afnemers van opdrachtgever, schade verband 
houdende met het gebruik van door opdrachtgever aan Spruit Digital 
voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade 
verband houdende met de inschakeling van door opdrachtgevers aan Spruit 
Digital, voorgeschreven toeleveranciers, is uitgesloten. Eveneens is 
uitgesloten de aansprakelijkheid van Spruit Digital verband houdende met 
verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.  

18.10. De in artikel 18.7 tot en met 18.9 beschreven uitsluitingen en beperkingen 
van aansprakelijkheid van Spruit Digital laten de overige uitsluitingen en 
beperkingen van aansprakelijkheid van Spruit Digital welke in deze 
algemene voorwaarden zijn beschreven, geheel onverlet.  

18.11. De in artikel 18.1 tot en met 18.11 bedoelde uitsluitingen en beperkingen 
komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet 
of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Spruit Digital.  

18.12. Tenzij nakoming door de Spruit Digital blijvend onmogelijk is, ontstaat de 
aansprakelijkheid van Spruit Digital wegens toerekenbare tekortkoming in 
de nakoming van een overeenkomst slechts indien opdrachtgever Spruit 
Digital onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn 
voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en Spruit Digital ook 
na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn 
verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd 
mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Spruit 
Digital in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren  

18.13. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is 
steeds dat de opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het 
ontstaan daarvan schriftelijk bij Spruit Digital meldt. Iedere vordering tot 
schadevergoeding tegen Spruit Digital vervalt door het enkele verloop van 
vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij 
opdrachtgever vóór het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot 
vergoeding van de schade heeft ingesteld. 

18.14. Opdrachtgever vrijwaart Spruit Digital voor alle aanspraken van derden 
wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product 
of systeem dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede 
bestond uit door Spruit Digital geleverde apparatuur, programmatuur of 
andere materialen, tenzij en voor zover opdrachtgever bewijst dat de 
schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere 
materialen. 

18.15. Het bepaalde in dit artikel evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen 
van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden 
mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Spruit Digital zich bij 
de uitvoering van de overeenkomst bedient. 

19. Leveringsvoorwaarden 
19.1. Leveringen geschieden “af magazijn” Spruit Digital. De kosten van transport 

en verzekering zijn voor rekening opdrachtgever. 
20. Vrijwaringen 
20.1. Opdrachtgever vrijwaart Spruit Digital voor aanspraken van derden, die in 

verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan 
de oorzaak aan andere dan aan Spruit Digital toerekenbaar is. Indien Spruit 
Digital uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de 
opdrachtgever gehouden Spruit Digital zowel buiten als in rechte bij te 
staan en onverwijld al wat te doen dat van hem in dat geval verwacht mag 
worden. 

20.2. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate 
maatregelen, dan is Spruit Digital, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf 
daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Spruit Digital 
en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van 
de opdrachtgever. 

21. Overmacht 
21.1. Partijen hoeven verplichting niet na te komen als zij worden gehinderd door 

omstandigheden die niet te wijten is aan schuld, en – volgens de wet – ook 
niet wanneer een rechtshandeling of een in het verkeer geldende 
opvattingen voor hun rekening komt. 

21.2. Onder overmacht wordt verstaan – naast wat hieronder in de wet en 
jurisprudentie wordt begrepen – alle van buiten komende oorzaken, 
voorzien of niet voorzien, waarop Spruit Digital geen invloed kan 
uitoefenen, maar waardoor zij niet in staat is zijn verplichtingen na te 
komen. Werkstakingen in het bedrijf van Spruit Digital, ziekte en/of 
arbeidsongeschiktheid vallen hier ook onder. 

21.3. Spruit Digital heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, als de 
omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat hij zijn 
verplichtingen had moeten nakomen. 

21.4. Partijen kunnen hun verplichtingen tijdens de situatie van overmacht 
uitstellen. Duurt de situatie van overmacht langer dan twee maanden, dan 
mogen alle partijen ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van 
schade aan de andere partij. 

21.5. Is Spruit Digital op het moment van overmacht gedeeltelijk zijn 
verplichtingen al nagekomen of zal hij deze kunnen nakomen, dan mag hij 
dit deel declareren. Opdrachtgever voldoet deze declaratie dan alsof het 
om een losstaande opdracht ging. 

22. Geheimhouding 
22.1. Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de 

opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als 
vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit 
de (soort) informatie. De onderscheiden kennis van Spruit Digital, 
waaronder methodiek, resultaten en benchmarkgegevens in welke vorm 
ook, behoort in ieder geval tot de gegevens die door opdrachtgever geheim 
gehouden dienen te worden. 

22.2. Bij overtreding van deze laatste alinea verbeurt opdrachtgever een direct 
opeisbare boete van € 25.000,00, waarbij Spruit Digital het recht heeft om 
in rechte de werkelijke schade te eisen indien deze hoger is dan genoemd 
bedrag. 

22.3. Moet Spruit Digital volgens een wettelijke bepaling of een rechterlijke 
uitspraak, vertrouwelijke informatie aan – door de wet of de bevoegde 
rechter aangewezen – derden verstrekken en kan hij zich niet beroepen op 
een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht 
van verschoning, dan is hij niet verplicht tot schadevergoeding of 
schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd de opdracht te 
ontbinden op grond van de schade die hierdoor is ontstaan. 

23. Intellectuele eigendom en auteursrechten 
23.1. Spruit Digital behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem 

toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en 
regelgeving. 

23.2. Spruit Digital heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst 
aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, 
voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever 
ter kennis van derden wordt gebracht. 

23.3. Spruit Digital behoedt de opdrachtgever tegen iedere aanspraak van een 
derde welke gebaseerd zijn op de bewering dat door Spruit Digital zelf 
ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of 
andere materialen inbreuk maken op een recht van intellectueel eigendom 
van die derde, onder voorwaarde dat de opdrachtgever Spruit Digital 
onmiddellijk schriftelijk informeert over het bestaan van de inhoud van de 
overeenkomst en afhandeling van de zaak, waaronder eventuele 
schikkingen, volledig overlaat aan Spruit Digital. De opdrachtgever zal dan 
de nodige volmachten, informatie en medewerking verlenen aan Spruit 
Digital met als doel zich tegen deze uitspraken te verweren. Deze 
verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt 
met: (i) met door opdrachtgever ter gebruik, bewerking, verwerking of 
onderhoud aan Spruit Digital ter beschikking gestelde materialen, dan wel 
(ii) met aanpassingen die de opdrachtgever zonder schriftelijke 
toestemming van Spruit Digital in de programmatuur, website, 
databestanden, apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of heeft 
laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de 
desbetreffende door Spruit Digital ontwikkelde programmatuur, websites, 
databestanden, apparatuur, of materialen inbreuk maken op enig aan derde 
toebehorend recht van intellectueel eigendom, zal Spruit Digital, indien 
mogelijk, ervoor zorgen dat de opdrachtgever het opgeleverde product of 
materiaal kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande 
vrijwaringsverplichting van Spruit Digital vanwege inbreuk op recht van 
intellectueel eigendom van een derde is uitgesloten. 

23.4. De opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden worden 
geschonden in het ter beschikking stellen aan Spruit Digital van apparatuur, 
programmatuur, audiovisueel materiaal, databestanden en/of andere 
materialen en/of ontwerpen, met het doel van gebruik, onderhoud, 
bewerken, installeren of integratie inbreuk maakt op enig recht van die 
derde.  

24. Vertrouwelijkheid en overname personeel 
24.1. Iedere partij zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één 

jaar na het einde van de overeenkomst enkel na voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de andere partij, medewerkers van de andere partij die 
betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de betreffende 
overeenkomst, in dienst nemen of (in)direct voor zich laten werken. Aan 
deze schriftelijke toestemming kunnen voorwaarden zijn verbonden, 
waaronder de voorwaarde dat de opdrachtgever een redelijke vergoeding 
aan Spruit Digital betaalt. 

25. Geschillen 

25.1. In geval van geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst of uit daarop 
voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste 
instantie op te lossen met behulp van mediation volgens het reglement van 
de Stichting Nederlands Mediation Instituut in Rotterdam, dat geldt bij 
aanvang van de mediation. 

25.2. Blijkt het onmogelijk een dergelijk geschil op te lossen met behulp van 
mediation, dan zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter. 

26. Toepasselijk recht 
26.1. Op elke opdracht tussen Spruit Digital en opdrachtgever is het Nederlands 

recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk 
in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer opdrachtgever in het 
buitenland woont of is gevestigd. 

26.2. Geschillen welke ontstaan naar aanleiding van de tussen partijen gesloten 
overeenkomst en/of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die 
daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door arbitrage overeenkomstig 
het Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing 
Automatisering, statutair gevestigd te Den Haag, één en ander 
onverminderd het recht van elk der partijen een voorziening in (arbitraal) 
kort geding te vragen en onverminderd het recht van elk der partijen tot het 
treffen van conservatoire rechtsmaatregelen. De plaats van arbitrage is Den 
Haag. 

26.3. Indien een geschil naar aanleiding van de tussen partijen gesloten 
overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die 
daarvan het gevolg zijn, binnen de bevoegdheid van de kantonrechter vallen 
is elk der partijen, in afwijking van het bepaalde in artikel, gerechtigd de 
zaak als kantonzaak aanhangig te maken bij de wettelijk bevoegde 
Rechtbank. Voorgaande bevoegdheid komt aan partijen enkel toe indien ter 
zake van dat geschil nog geen arbitrale procedure aanhangig is gemaakt 
conform het bepaalde in artikel 20.2. Indien de zaak met inachtneming van 
het in dit artikel bepaalde door één of meer der partijen ter behandeling en 
beslissing bij de wettelijk bevoegde Rechtbank aanhangig is gemaakt, is de 
kantonrechter van die Rechtbank bevoegd de zaak te behandelen en 
daarover te beslissen.  

27. Uitvoering advies en consultancydiensten 
27.1. De doorlooptijd van een opdracht op het gebied van consultancy of 

advisering is afhankelijk van diverse factoren en omstandigheden, zoals de 
kwaliteit van de gegevens en informatie die de opdrachtgever verstrekt en 
de medewerking van de opdrachtgever en relevante derden. Tenzij 
schriftelijk anders is overeengekomen, zal Spruit Digital zich daarom niet 
tevoren verbinden aan een doorlooptijd van de opdracht.  

27.2. Het gebruik dat opdrachtgever maakt van een door Spruit Digital afgegeven 
advies en/of consultancyrapport is steeds voor risico van de 
opdrachtgever. De bewijslast dat (de wijze van) advies- en 
consultancydiensten niet voldoen aan hetgeen schriftelijk is 
overeengekomen of aan hetgeen van een redelijk handelend en bekwaam 
van Spruit Digital mag worden verwacht, berust geheel bij de 
opdrachtgever, onverminderd het recht van Spruit Digital met alle middelen 
tegenbewijs te leveren.  

27.3. Indien er voorafgaand geen schriftelijke toestemming is verleent door 
Spruit Digital dan is de opdrachtgever niet gerechtigd te communiceren 
met derden over de werkwijze danwel de methoden of technieken van 
Spruit Digital en/of de inhoud van de door Spruit Digital geleverde adviezen 
of rapportages. De opdrachtgever zal de adviezen of rapportages niet aan 
derden verstrekken danwel andersinds openbaar maken. 

28. Hosting 
28.1. Spruit Digital zal de met de opdrachtgever overeengekomen 

hostingdiensten verrichten. 
28.2. Indien in de overeenkomst hostingactiviteiten van toepassing zijn, dan zal 

de opdrachtgever de overeengekomen schijfruimte niet overschrijden, 
tenzij dit uitdrukkelijk is opgenomen in de overeenkomst. De gebruik van 
schijfruimte, dataverkeer als ook overige systeembelasting en 
infrastructuur is gelimiteerd tot de maxima die tussen de partijen 
overeengekomen zijn. Indien het dataverkeer door een opdrachtgever 
binnen een bepaalde periode niet volledig is gebruikt, dan kan dit niet 
worden overgedragen naar een toekomstige periode. Voor overschrijding 
van overeengekomen maxima is Spruit Digital gerechtigd de opdrachtgever 
de extra gemaakte kosten in rekening te brengen met inachtneming van de 
gebruikelijke tarieven.  

28.3. Enkel wanneer dit schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen is het 
verzorgen en ter beschikking stellen van back-up en recoverydiensten 
onderdeel van de door Spruit Digital verzorgde activiteiten. 

28.4. Indien Spruit Digital werkzaamheden verricht met betrekking tot een 
domeinnaam, waarbij de aanvraag, verlenging van of vervreemding dan wel 
de overdracht aan derden onderdeel uit kunnen maken van de 
werkzaamheden dan dient de opdrachtgever de regels en werkwijze van de 
desbetreffende instantie(s) in achting te nemen. Spruit Digital zal indien dit 
door de opdrachtgever is gewenst een schriftelijk exemplaar van deze 
regels aan de opdrachtgever verstrekken. Spruit Digital aanvaardt geen 
verantwoordelijkheden voor de tijdigheid en of juistheid van de 
dienstverlening dan wel voor de door de opdrachtgever beoogde resultaten. 
De opdrachtgever is daarnaast alle voor de aanvraag dan wel registratie 
verbonden kosten aan Spruit Digital verschuldigd volgens de 
overeengekomen tarieven of wanneer deze niet zijn overeengekomen 
volgens de gebruikelijke tarieven. Spruit Digital staat er niet voor in dat de 
door de opdrachtgever gewenste domeinnaam ook aan de opdrachtgever 
toegekend wordt. 

28.5. De hosting werkzaamheden die door Spruit Digital worden uitgevoerd 
betreffen alleen de bijbehorende diensten. De daadwerkelijke hosting op 
een daarvoor bestemde serverruimte wordt uitgevoerd door een derde 
partij. Spruit Digital fungeert hierbij enkel als tussenpersoon en verzorgd 
het beheer van de hosting voor de opdrachtgever indien desgewenst. 
Betreft de hosting zijn de algemene voorwaarden van de derde partij van 
toepassing.  

29. Notice and takedown 
29.1. De opdrachtgever zal zich ten alle tijde zorgvuldig en niet onrechtmatig 

gedragen jegens derden. Dit heeft in het bijzonder betrekking op de 
intellectuele eigendomsrechten en overige rechten van derden te 
eerbiedigen, de privacy van derden respecteren niet in strijd met de wet 
gegevens te verspreiden, zich geen geoorloofde toegang tot systemen te 
verschaffen, geen virussen of andere schadelijke programma's of data te 
verspreiden en zich te onthouden van strafbare feiten en schending van 
enig andere wettelijke verplichting. 

29.2. Teneinde aansprakelijkheid jegens derden te voorkomen of de gevolgen 
daarvan te beperken, is Spruit Digital steeds gerechtigd maatregelen te 
treffen ter zake van een handelen of nalaten van of voor risico van de 
opdrachtgever. Spruit Digital is gerechtigd bij schending of dreigende 
schending van de bepaling van lid 1 aan de opdrachtgever per onmiddellijk 
en zonder voorafgaande aankondiging de toegang tot de systemen te 
ontzeggen. Het voorgaande laat onverlet eventuele overige maatregelen of 
de uitoefening van andere wettelijke en contractuele rechten door Spruit 
Digital jegens de opdrachtgever. Spruit Digital is daarnaast gerechtigd de 
overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder deswege 
jegens de opdrachtgever aansprakelijk te zijn. 

29.3. Van Spruit Digital kan niet worden verlangt dat zij oordeelt over de 
gegrondheid van de aanspraken van derden of van het verweer van de 
opdrachtgever te vormen of op enigerlei wijze betrokken te zijn in een 
geschil tussen een derde en de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zich 
met de desbetreffende derde hebben te verstaan en Spruit Digital 
schriftelijk en deugdelijk onderbouwd met bescheiden te informeren. 

30. Wijzigingen 
30.1. De laatst versie van deze voorwaarden c.q. de versie zoals die gold op het 

moment dat de opdracht tot stand kwam, is altijd de geldende versie. 
 


