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Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden van 

Soo Media C.V. 
 
Soo Media C.V., gevestigd aan de Industrieweg 82a, 2651 BD in Berkel en Roderijs, en ingeschreven bij de 

Kamer en Koophandel te ‘s Gravenhage, aldaar ingeschreven onder dossiernummer 5237832. 

 
Artikel 1: TOEPASSELIJKHEID EN DEFINITIES 

1.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen, diensten en 

overeenkomsten betreffende alle werkzaamheden en diensten aan de zijde van Soo Media 

C.V. (hierna kortweg te noemen Soo Media) wanneer Soo Media als opdrachtnemer deze 

voorwaarden bij of voor de totstandkoming van de overeenkomst aan de opdrachtgever 

heeft overhandigd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en zulks door Soo Media 

schriftelijk is bevestigd. 

2.  Produkten en diensten van Soo Media:  Soo Media verplicht zich als opdrachtnemer tot 

levering en ontwikkeling en onderhoud van en gebruiksrechten voor Internet diensten van 

initieel concept tot nazorg bij het ontwikkelen van websites en alles er omheen. Daarnaast 

biedt Soo Media alle losse werkzaamheden en diensten die opgaan in het creëren van een 

website ook apart aan. Dit omvat onder andere :  

- website optimalisatie; 

- intranetten en extranetten; 

- banners (internerstitals, superstitials, leaderbords en op maat gemaakte banners); 

- online spellen; 

- 3D modellen / animatie  (3D tour, 3D visualisatie, 3D character design) ; 

- online en offline applicaties; 

- zoekmachine optimalisatie; 

Soo Media verzorgt tevens Corporate ID / huisstijl. Dit omvat onder andere:  

- logo design; 

- logo animatie; 

- briefpapier; 

- visitekaartjes; 

- media covers (dvd, cd-rom, etc.) ; 

- enveloppen; 

- onbeperkte revisies.  

Soo Media verzorgt daarnaast tevens het exploiteren van producten en diensten waarbij 

door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd 

en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden en dit 

ofwel zelf danwel via derden te verzorgen, zoals een internet abonnement, e-mail adressen, 

websites en webdesign, e-commerce, hosting, domeinregistratie en het afsluiten van 

overeenkomsten hiervoor alsmede het verstrekken van organisatieadvies en ondersteuning 

van  bovengenoemde internet diensten in de breedste zin des woords.  

3.  De wederpartij, c.q. opdrachtgever welke uit een natuurlijk persoon of  rechtspersoon kan 

bestaan zal worden aangeduid als  “opdrachtgever"  

4.  Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig voor zover zij 

uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Voor zover strijdig met Algemene 

Voorwaarden van opdrachtgever hebben deze voorwaarden voorrang behoudens en in 

geval en in zoverre Algemene Voorwaarden van opdrachtgever schriftelijk door Soo Media 

worden geaccepteerd. 



2.                                                                                                    Soo Media C.V. 

Industrieweg 82a 

2651 BD Berkel en Rodenrijs 

5.  Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen afwijkingen 

zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige 

van kracht. 

  

Artikel 2: OFFERTES 

1.  Door Soo Media op verzoek van opdrachtgever uitgebrachte offertes hebben een 

geldigheidsduur van 30 dagen na dagtekening en zijn, tenzij uitdrukkelijk anders 

overeengekomen, vrijblijvend. Opgegeven levertijden zijn slechts informatief, tenzij 

uitdrukkelijk anders overeengekomen.  

2.  Technische omschrijvingen, schetsen, ontwerpen en berekeningen, die door Soo Media of 

in haar opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van Soo Media. Zij mogen niet aan 

derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te 

verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd.  

3.  Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen, na een 

daartoe door Soo Media gedaan verzoek, aan hem te worden teruggezonden. 

4.  Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is Soo Media gerechtigd de kosten die 

gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte aan degene op wiens verzoek zij de 

offerte uitbracht in rekening te brengen, indien hij zulks voor het uitbrengen van de offerte 

heeft bedongen.  

 

Artikel 3: TOT STAND KOMEN VAN DE OVEREENKOMST / DUUR EN 

OPZEGGING. 

1.  Een overeenkomst tussen Soo Media en de opdrachtgever komt eerst tot stand indien en 

nadat een opdracht schriftelijk wordt bevestigd dan wel doordat Soo Media geheel of 

gedeeltelijk aan een opdracht uitvoering heeft gegeven na ondertekening van de offerte 

door de opdrachtgever. 

2.  Aanvullingen en /of wijzigingen, waaronder annuleringen van gesloten overeenkomsten, 

gelden slechts indien en voor zover deze schriftelijk door Soo Media zijn bevestigd. 

3.  Het ontwerpen van een nieuwe website en alle losse werkzaamheden en diensten die 

opgaan in het creëren van een website door Soo Media voor de opdrachtgever wordt 

beschouwd als een eenmalige verbintenis en eindigt door voltooiing.   

4.  Een overeenkomst voor een internet abonnement, e-mail adressen, e-commerce, hosting, 

domeinregistratie alsmede een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot een bestaande 

website tussen Soo Media en de opdrachtgever kent een minimale looptijd van 1 jaar en 

wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd voor 1 jaar, tenzij de overeenkomst wordt opgezegd, 

met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de looptijd 

van 1 jaar.  

 

Artikel 4: PRIJZEN  

1.  Overeengekomen vergoedingen dan wel geldende tarieven voor dienstverlening als in deze 

voorwaarden bedoeld, hebben betrekking op de normale afwikkeling van de te verrichten 

werkzaamheden en te verlenen diensten.    

2.  Waar vergoedingen worden vermeld, zijn de betreffende bedragen exclusief BTW en 

andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.   

3.  Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte 

tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. De prijzen in 

de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven werkzaamheden. 

4.  Wijziging van opgegeven prijzen zonder voorafgaande kennisgeving en ook acceptatie van 

de opdracht, worden  uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal Soo Media gerechtigd zijn om, 
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vanaf de totstandkoming der overeenkomst en voordat met de uitvoering van het werk is 

begonnen, kostenverhogingen die zich voordoen, zoals verhoging van lonen, prijzen, 

sociale werkgeverslasten en/of andere arbeidsvoorwaarden, alsmede enige wijziging in 

wisselkoersen, aan de opdrachtgever door te berekenen, indien Soo Media bewijst dat zij 

op het moment van sluiten van de overeenkomst niet van de wijziging op de hoogte was of 

kon zijn.  

5.  Eventuele tussentijdse kostprijsverhogingen van bijvoorbeeld toeleveranciers van Soo 

Media worden doorberekend aan de opdrachtgever, met dien verstande dat deze het recht 

heeft om de overeenkomst te ontbinden bij een verhoging van meer dan 15% binnen drie 

maanden na het aangaan van de overeenkomst. De opdrachtgever is in dat geval verplicht 

om, de tot op het moment van ontbinding verleende diensten te vergoeden, overeenkomstig 

het geldende tarief. 

 

Artikel 5: BETALING 

1. Alle betalingen dienen te geschieden in gangbare Nederlandse valuta.  

2. Betaling van de verrichte werkzaamheden en geleverde diensten dient te geschieden 

binnen 8 dagen na factuurdatum, zonder enige aftrek of schuldvergelijking, tenzij 

uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

3. De verschuldigde bedragen worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst 

is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht en dienen vooraf te worden voldaan 

per factuur of via automatische incasso.  

4. Een overeenkomst voor een internet abonnement, e-mail adressen, e-commerce, hosting, 

domeinregistratie wordt jaarlijks vooraf per factuur in rekening gebracht.  

5. Een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot een bestaande website tussen Soo Media 

en de opdrachtgever wordt per kwartaal vooraf per factuur in rekening gebracht. 

6. Bij het ontwerpen van een nieuwe website en alle losse werkzaamheden en diensten die 

opgaan in het creëren van een website door Soo Media voor de opdrachtgever wordt bij 

opdracht een aanbetaling van 50 % in rekening gebracht, 25% bij preview en 25 % bij 

voltooiing. Bij gebreke van betaling is Soo Media niet tot (verdere) uitvoering van de 

overeenkomst verplicht. 

7. Vanaf de vervaldatum van de factuur is opdrachtgever een wettelijke rente verschuldigd 

per maand of gedeelte van een maand. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op 

andere wijze tekort in het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen de 

(buiten) gerechtelijke kosten van 15 % van de hoofdsom, welke door Soo Media worden 

gemaakt om tot incasso van door opdrachtgever uit de overeenkomst verschuldigde 

bedragen te geraken, voor zijn rekening, onverminderd eventuele door opdrachtgever 

krachtens rechterlijke uitspraak verschuldigde proceskosten. Indien aannemelijk is dat Soo 

Media hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook 

deze voor vergoeding in aanmerking.  

8. Soo Media is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling te verlangen zoals in dit artikel 

vermeld. Zolang de vooruitbetaling niet is geschied of geen zekerheid is gesteld, wordt de 

verplichting van Soo Media opgeschort. 

9. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling dan wel bij het aanvragen 

van schuldsanering natuurlijke personen (wsnp) van de opdrachtgever zullen de 

betalingsverplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn en is Soo Media 

daarnaast gerechtigd tot het vorderen van volledige schadevergoeding. 
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Artikel 6: EIGENDOMSVOORBEHOUD, VERLENING/OVERDRACHT VAN 

RECHTEN 

Aan de opdrachtgever geleverde zaken en het ontwerp van de website blijven te allen tijde het 

intellectuele eigendom van Soo Media. Een eventueel aan opdrachtgever te verlenen licentie 

of gebruiksrecht blijft aan Soo Media voorbehouden, zolang de opdrachtgever niet volledig de 

tegenprestatie heeft geleverd die hij uit hoofde van met Soo Media aangegane overeenkomst 

tot levering van zaken of tot dienstverlening in verband daarmee verschuldigd is. Het ontwerp 

van de website is auteursrechtelijk beschermd en berust bij Soo Media. Overdracht van 

auteursrecht aan de opdrachtgever kan uitsluitend schriftelijk door Soo Media geschieden.  Na 

ondertekening van de offerte wordt door Soo Media voor de opdrachtgever een domeinnaam 

aangevraagd en geregistreerd, welke het eigendom wordt van de afnemer. Partijen zijn niet 

gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te 

dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij. 

 

Artikel 7: MEER- EN MINDER WERK 

1.  Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard dan ook, schriftelijk of 

mondeling door de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop 

bij prijsopgave en/of totstandkoming  van de overeenkomst kon worden gerekend, worden 

aan opdrachtgever extra in rekening gebracht als meer- en minderwerk zonder dat een 

aparte overeenkomst wordt gesloten 

2.  Indien tijdens de uitvoering van het werk blijkt, dat het werk of een onderdeel daarvan  

door onvoorziene omstandigheden slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, treedt de 

partij die het eerst met deze omstandigheid bekend wordt in overleg met de andere partij, 

doch in ieder geval voorafgaande aan de uitvoering daarvan. 

3.  De opdrachtgever wordt geacht met de uitvoering van het meerwerk en de daaraan 

verbonden kosten te hebben ingestemd wanneer Soo Media de opdrachtgever tijdig heeft 

gewezen op haar voornemen om meerwerk uit te voeren en de opdrachtgever de uitvoering 

van het meerwerk heeft laten plaatsvinden zonder blijk te geven dat dat niet werd gewenst. 

4.  Meerwerk kan nimmer leiden tot ontbinding van de overeenkomst. Meerwerk kan tot 

gevolg hebben dat het tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden kan worden beïnvloed 

en verlengd.  

 

Artikel 8: ONVOORZIENE COMPLICATIES 

1.  Wanneer zich onvoorziene complicaties voordoen, doet Soo Media hiervan zo spoedig 

mogelijk mededeling aan de afnemer.  

2.  Indien Soo Media de opdrachtgever niet kan bereiken, dient hij het werk te onderbreken, 

behalve indien de onvoorziene complicatie onmiddellijk handelen vereist. 

3.  Eventuele extra kosten die Soo Media moet maken in verband met een onvoorziene 

complicatie die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de 

schade, zullen door opdrachtgever worden vergoed. 

 

Artikel 9: LEVERINGSTERMIJN EN LEVERING 

1.  Indien geen levertijd (begin- en einddatum) is overeengekomen wordt die in redelijkheid 

door Soo Media vastgesteld. 

Het ontwerpen en implementeren van een website heeft een gemiddelde doorlooptijd van 1 

tot 4 maanden nadat alle noodzakelijke informatie aanwezig is. 

2.  Overeengekomen leveringstermijnen ter uitvoering van de overeenkomst worden door Soo 

Media steeds bij benadering gegeven en zijn niet bindend. De leveringstermijn vangt aan 

zodra de opdracht door Soo Media is geaccepteerd en bovendien alle, naar het oordeel van 
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Soo Media eventueel benodigde gegevens, materialen e.d.  door opdrachtgever aan Soo 

Media zijn verstrekt. Het ontwerp van de website zal direct nadien aanvangen.  

3.  Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor overeengekomen tijd. 

Wijzigingen in diensten en producten welke door de opdrachtgever gedurende de 

overeenkomst op juiste wijze worden aangeleverd zullen binnen zeven dagen worden 

verwerkt, tenzij zich situaties voordoen die dit onmogelijk maken, waarvan de 

opdrachtgever in kennis zal worden gesteld. Indien een opdracht moet worden bespoedigd 

kunnen overwerk en/of eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht.  

4.  Het is mogelijk voor Soo Media om tijdens feestdagen of in de vakantieperiodes een 

algehele bedrijfssluiting af te kondigen, met dien verstande dat dit nooit langer dan een 

periode van twee aaneengesloten weken betreft en bovendien uiterlijk tien dagen voordien 

aan de opdrachtgever zal worden aangekondigd. Eventuele doorlooptijden worden dan met 

deze termijn verlengd.  

5.   Indien de aanvang/voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden 

waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, dient de opdrachtgever de daarmee voor 

Soo Media verband houdende schade te vergoeden, indien deze aan de opdrachtgever kan 

worden toegerekend.  

6.   Soo Media is eerst in gebreke nadat 14 dagen verstreken zijn sedert een schriftelijke 

ingebrekestelling / sommatie om zo spoedig mogelijk met de uitvoering van het werk aan 

te vangen of het werk voort te zetten, van opdrachtgever is ontvangen. 

7.  De website wordt ontworpen conform de standaard die op het moment van ontwerpen 

geldt, waarbij men moet denken aan de op dat moment meest gebruikte 

beeldscherminstellingen, alsmede de gemidddelde CPU snelheid van de gebruikte personal 

computer van de bezoeker van de website. In de offerte zal melding worden gemaakt van 

de aangehouden standaardwaarden.  

 

Artikel 10: MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER 

De opdrachtgever is gehouden om Soo Media op diens verzoek tijdig, voldoende en correcte 

informatie te verstrekken alsmede de noodzakelijke medewerking te verlenen en de 

beschikbaarheid van de gebruikelijk te achten faciliteiten te waarborgen. 

 

Artikel 11: RECLAME 

1.  Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken aan (op)geleverde werken , diensten en 

zaken is reclame binnen 8 dagen na levering mogelijk.  

2.  Eventuele reclames, zowel op levering van zaken als op uitgevoerde werkzaamheden 

/diensten en factuurbedragen, dienen binnen 8 dagen na de dag van aflevering van de 

goederen dan wel uitvoering van de werkzaamheden respectievelijk na ontvangst van de 

facturen bij Soo Media schriftelijk te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de 

feiten waarop de reclame betrekking heeft, bij gebreke waarvan  opdrachtgever wordt 

geacht het (op)geleverde onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd. 

3.  Reclames op andere wijze dan wel aan tussenpersonen, vertegenwoordigers enz. gedaan of 

later tot Soo Media gekomen, zijn van generlei waarde en kunnen geen effect sorteren.  

4.  Bij tijdig ingediende reclames zal opdrachtgever Soo Media in de gelegenheid moeten 

stellen zijn reclame op te nemen, bij gebreke waarvan deze niet voor behandeling in 

aanmerking komt. Indien de reclame door Soo Media juist wordt bevonden, zal 

opdrachtgever hem de nodige tijd gunnen om de vereiste voorzieningen te treffen, c.q. de 

geconstateerde gebreken op te heffen. 

5.  In gebruik genomen objecten worden in ieder geval geacht te zijn goedgekeurd, tenzij eerst 

naderhand de ondeugdelijkheid kon blijken, in welk geval de opdrachtgever verplicht is 
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Soo Media terstond in de gelegenheid te stellen zich van de ondeugdelijkheid te 

overtuigen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn aanspraken verliest. 

6.  Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele 

geleverde prestatie. 

7.  Klachten ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveranties schort de 

betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van andere 

werkzaamheden/leveranties niet op. 

8.  Het recht van reclame vervalt, indien de opdrachtgever niet binnen de hierboven vermelde 

termijn heeft gereclameerd en/of de opdrachtgever Soo Media niet de gelegenheid heeft 

geboden de gebreken te herstellen. Ook tijdig ingediende reclames zullen niet in 

behandeling worden genomen, indien blijkt dat opdrachtgever of derden iets aan het 

(de)object(en) heeft/ hebben veranderd of gerepareerd behoudens in geval dat dit met 

voorkennis van Soo Media is geschied en in noodgevallen ter beoordeling van Soo Media 

waarin opdrachtgever zich vooral onmogelijk met Soo Media heeft kunnen verstaan, doch 

hij niettemin Soo Media terstond van het noodgeval in kennis heeft gesteld. 

 

Artikel 12: GARANTIE 

1.  Indien de zaken door Soo Media van een toeleverancier zijn betrokken, zijn uitsluitend de 

garantiebepalingen van de toeleverancier van toepassing. 

2.  Iedere garantieverplichting vervalt, indien de opdrachtgever of een derde het geleverde niet 

heeft gebruikt, geïnstalleerd conform de eventuele aan opdrachtgever verstrekte 

handleidingen, technische specificaties of installatie voorschriften. Voorts vervalt iedere 

garantie verplichting indien de opdrachtgever zelf wijzigingen of reparaties in/aan het 

geleverde verricht of door derden laat verrichten, of indien het geleverde door 

opdrachtgever of een derde voor andere dan de normale (bedrijfs) doeleinden wordt 

aangewend, of op, volgens branchegebruik of stand der wetenschap onoordeelkundige 

wijze is behandeld of onderhouden. 

3.  Niet nakoming van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen en voorts iedere niet 

nakoming van opdrachtgever van een van zijn verplichtingen, ontheft Soo Media van de 

verplichtingen als bedoeld in dit artikel, alsmede van alle andere verplichtingen. 

 

Artikel 13: AANSPRAKELIJKHEID 

1.  De opdrachtgever garandeert Soo Media, dat door de nakoming van de overeenkomst en 

met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de opdrachtgever 

ontvangen zaken geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden 

krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale 

regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan 

wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart Soo 

Media zowel in- als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens even bedoelde 

wet of regelgeving geldend kunnen maken.  

2.  De voor de website door de opdrachtgever aangeleverde teksten, afbeeldingen en geluiden 

die worden gebruikt maken geen inbreuk op rechten als in lid 1 vermeld. Opdrachtgever 

vrijwaart Soo Media hiervoor.  

3.  Soo Media aanvaardt geen aansprakelijkheid voor afwijkingen in de huisstijl van 

opdrachtgever als gevolg van het feit dat gebruikte huisstijlkleuren en de gebruikte 

lettertypen niet web-proof zijn.  

4.  Indien het voor de opdrachtgever reeds aanwezige hostingabonnement niet toereikend is 

voor de website wensen van de opdrachtgever zal Soo Media hierover advies uitbrengen. 

Indien dit advies niet wordt overgenomen, kan Soo Media hiervoor niet aansprakelijk 
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gesteld worden wegens het niet nakomen van gemaakte afspraken als genoemd in de 

offerte.   

5.  Door persoonlijke instellingen op de personal computer van de bezoeker van de website 

kan deze qua lay-out, gebruikte toepassingen en lettertypen afwijken van hetgeen tijdens de 

oplevering is gepresenteerd. Soo Media aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.  

6.  Soo Media is niet aansprakelijk voor storingen en andere onvolkomenheden welke worden 

veroorzaakt door zijn toeleveranciers dan wel voor producten en diensten van derden die 

door tussenkomst van Soo Media worden aangeboden of gebruikt.  

7.  Soo Media kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade wegens het wegvallen van 

diensten van door hem gebruikte derden. Soo Media is slechts gehouden zich in te spannen 

om eventuele calamiteiten zo snel mogelijk op te lossen dan wel te zorgen voor een 

efficiënte overdracht naar andere gerenommeerde aanbieders voor hosting, internettoegang, 

e-mail en e-commerce. Indien met de nieuwe aanbieders niet dezelfde prijsafspraken 

kunnen worden gemaakt kan dit leiden tot een prijsverhoging. Dit wordt vooraf besproken 

met de opdrachtgever. Voorzover Soo Media bij zijn activiteiten afhankelijk is van de 

medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Soo Media weinig of geen 

invloed kan uitoefenen kan Soo Media op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden 

voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Soo Media of het verbreken.  

8.  In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Soo 

Media slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. 

Iedere aansprakelijkheid van Soo Media voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, 

daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens 

gederfde omzet of winst.  

9.  Opdrachtgever vrijwaart Soo Media voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden 

in voorkomende gevallen zouden kunnen doen gelden terzake van schade die op enigerlei 

wijze is ontstaan door het onrechtmatig, ondeskundig, dan wel onzorgvuldig gebruik van 

de aan opdrachtgever geleverde produkten en diensten van Soo Media.   

10.  Soo Media kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook 

veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. 

11.  Soo Media is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens 

die worden opgeslagen en Soo Media is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de 

inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.  

12.  Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Soo Media mocht lijden ten gevolge 

van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de 

verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst.  

13.  Behoudens het elders in deze voorwaarden bepaalde, alsmede de algemeen geldende 

rechtsregels inzake de openbare orde en de goede trouw, is Soo Media slechts aansprakelijk 

voor schade ten gevolge van (beroeps)fouten indien bewezen dan wel ontegenzeggelijk 

door de opdrachtgever wordt aangetoond dat deze aan Soo Media redelijkerwijs te 

(ver)wijten is en bij normale oplettendheid en nauwkeurigheid, voorkomen hadden kunnen 

worden.  

14. Soo Media is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt 

zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven. De 

aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het door de opdrachtgever verschuldigde 

tarief, terwijl de opdrachtgever Soo Media uitdrukkelijk vrijwaart tegen verdergaande 

schadevergoedingseisen, zowel van hemzelf als van derden.  

15.  Soo Media is niet aansprakelijk voor de informatie die opdrachtgever via Internet 

verspreid.  
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16.  De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking geldt indien en voor zover de 

aansprakelijkheidsassuradeuren van Soo Media geen dekking verlenen terzake van de aan 

de opdrachtgever en/of derde toegebrachte schade. Bovengenoemde beperkingen van de 

aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade te wijten is aan opzet of grove schuld 

van Soo Media of zijn leidinggevende ondergeschikten. Iedere verdere aansprakelijkheid 

terzake van tekortkomingen of gebreken is uitgesloten; bijvoorbeeld aansprakelijkheid 

wegens overschrijding van leveringstermijnen, wegens storing van een produktie- of 

distributieproces of van een administratieve organisatie, wegens verlies of beschadiging 

van gegevensdragers of gegevensbestanden en schade wegens inbreuken of rechten van 

intellectuele eigendom. 

17. Soo Media is nimmer aansprakelijk voor kosten, schaden of interessen als gevolg van 

aanwijzingen van de opdrachtgever of derden voor zover deze aanwijzingen door 

opdrachtgever zijn voorgeschreven en afwijken van de in de overeenkomst genoemde 

uitvoering. Tevens aanvaardt Soo Media geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt 

door eventuele gebreken in of aan de door opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken of 

hulpmiddelen.  

18. De opdrachtgever vrijwaart Soo Media voor alle aanspraken van derden ter zake van 

schade die krachtens het in dit artikel bepaalde voor rekening van de opdrachtgever zou 

blijven, indien de betreffende derde de opdrachtgever zou aanspreken. 
 

Artikel 14: INTELLECTUELE EIGENDOM 

Soo Media neemt alle redelijkerwijs te vergen voorzorgen in acht om te voorkomen dat te 

leveren prestaties in strijd kunnen komen met enig in Nederland geldend recht van 

intellectuele eigendom van een derde. Indien desondanks aan Soo Media een verwijt valt te 

maken van het feit dat inbreuk op een dergelijk recht wordt gemaakt zal Soo Media het 

geleverde tegen creditering van de verwervingskosten terugnemen, of zorg dragen dat de 

opdrachtgever het geleverde, of een gelijkwaardige andere zaak ongestoord kan blijven 

gebruiken, mits opdrachtgever Soo Media tijdig in staat stelt om voor zijn belangen ten 

opzichte van degene die rechten van industriële eigendom geldend maakt, op te komen.  

 

Artikel 15: OVERMACHT 

1.  Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan alle van buiten komende oorzaken, 

waarop Soo Media geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is de 

overeenkomst (tijdig) na te komen. Als dergelijke overmacht opleverende omstandigheden 

gelden in ieder geval het om welke reden dan ook in gebreke blijven van de leveranciers,  

brand, diefstal, werkstakingen, verstoring van energievoorzieningen, verkeersstoornissen, 

maatregelen van de overheid, alsmede de gevolgen hiervan, verlies of beschadiging tijdens 

transport etc. In geval van overmacht is Soo Media verplicht dit aan de opdrachtgever 

schriftelijk mee te delen, waarbij de reden van de overmacht dient te worden vermeld. 

2.  Bij blijvende overmacht en bij overmacht welke langer dan 4 maanden duurt hebben 

partijen het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever 

schadevergoeding kan vorderen, terwijl de opdrachtgever gehouden is de door Soo Media 

reeds feitelijk gemaakte kosten - ook ten behoeve van reeds verrichte, maar van onnut 

gebleken werkzaamheden - te vergoeden. 
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Artikel 16: OPSCHORTING / BUITEN GEBRUIK STELLING  

1.  Indien het uitgevoerde werk in redelijkheid en billijkheid niet beantwoordt aan de 

overeenkomst heeft de opdrachtgever het recht de betaling geheel of gedeeltelijk op te 

schorten. Het met de opschorting gemoeide bedrag dient in redelijke verhouding te staan 

tot de tekortkoming. 

2.  De opdrachtgever heeft geen recht zijn verplichtingen tot betaling op te schorten indien hij 

zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. 

3.  Indien de opdrachtgever een termijn niet tijdig betaald, is Soo Media gerechtigd geleverde 

produkten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te 

beperken tot het moment waarop de verschuldigde termijn is voldaan inclusief 

heraansluitkosten, mits zij de opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog 

binnen 8 dagen te betalen en die betaling is uitgebleven. Het in de vorige zin bepaalde laat 

onverlet het recht van Soo Media op vergoeding van schade, kosten en interessen. 

 

Artikel 17:  BUITENGERECHTELIJKE ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST 

1.  Onder toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de zijde van de opdrachtgever wordt 

verstaan ieder niet, niet tijdig, of niet volledig voldoen door opdrachtgever aan enige 

verplichting die voor hem uit de met Soo Media gesloten overeenkomst voortvloeit, dan 

wel indien vast komt te staan dat opdrachtgever aan een of meerdere verplichtingen niet zal 

voldoen, zelfs al zijn deze op het moment waarop zulks vast komt te staan nog niet 

opeisbaar. 

2.  Indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de opdrachtgever, 

alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stil legging of liquidatie van het 

bedrijf van de afnemer, dan wel indien de opdrachtgever een aanvraag doet voor een 

schuldsanering natuurlijke personen (wsnp) wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege 

in verzuim te zijn en heeft Soo Media het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens 

de opdrachtgever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel 

of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling 

en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op 

schadevergoeding en vergoeding van kosten en interessen. Hetgeen door opdrachtgever aan 

Soo Media verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar. 

3.  Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke 

verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens de opdrachtgever een schriftelijke 

ontbindingsverklaring tot Soo Media richt, zal de opdrachtgever haar te allen tijde eerst 

schriftelijk in gebreke dienen te stellen en haar een redelijke termijn dienen te vergunnen 

om alsnog haar verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke 

tekortkomingen de opdrachtgever nauwkeurig dient te vermelden. 

4.   Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde heeft Soo Media het recht de 

overeenkomst met onmiddellijke ingang en buitengerechtelijk (zonder rechterlijke 

tussenkomst) te beëindigen indien opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet, 

informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving, informatie 

verspreidt die in strijd is met algemeen aanvaarde normen en waarden, informatie 

verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, 

afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.  
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Artikel 18: GEDEELTELIJKE NIETIGHEID 

1.  Indien een van de artikelen van deze algemene voorwaarden dan wel enig beding in een 

tussen opdrachtgever en Soo Media gesloten overeenkomst nietig mocht zijn dan wel 

mocht worden vernietigd, dan laat dat de werking van de overige artikelen c.q. overige deel 

van de overeenkomst onverlet. 

2.  Partijen streven er dan naar om voor het nietige c.q. vernietigde artikel c.q. deel van de 

overeenkomst een regeling in de plaats te stellen die de bedoeling die partijen met hun 

overeenkomst hadden, het dichtst benadert. 

 

Artikel 19: GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT 

1.  Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing 

zijn, alsmede op alle nadere overeenkomsten, welke van zodanige overeenkomsten 

uitvloeisel mochten zijn, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. 

2.  Alle geschillen zullen worden  onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde 

rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende 

lichamen. 

 


