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MODULE A – ALGEMEEN

ARTIKEL A.1. DEFINITIES
De in  de  Algemene  Voorwaarden met  hoofdle ers  geschreven termen  (in  enkel-  en  meervoud)
hebben  de  hiernavolgende  betekenis,  tenzij  elders  in  de  Overeenkomst  en/of  Algemene
Voorwaarden een betekenis wordt toegekend.

A.1.1. Algemene Voorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document.
A.1.2. Dienst(en): de dienst(en) en werkzaamheden die Dockbite voor Opdrachtgever zal

verrichten, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot:
a. (Web)development en (web)design: Dienst bestaande uit het ontwikkelen,

configureren en/of aanpassen van Werken zoals websites, applica es, lay-
out, databestanden, so ware, documenta e, games, en andere ontwerpen
en applica es.

b. Andere diensten zoals omschreven in de aanbieding of Offerte van Dockbi-
te.

A.1.3. Ingangsdatum: de datum waarop de Overeenkomst in werking treedt en waarop de
levering van de Dienst aanvangt.

A.1.4. Dockbite: de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dockbite b.v., geves gd 
te Ro erdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 
64320235. 

A.1.5. Offerte: elk mondeling of schri elijk vrijblijvend aanbod van Dockbite.
A.1.6. Opdrachtgever:  de  natuurlijke  of  rechtspersoon  met  wie  Dockbite  een  Overeen-

komst hee  gesloten. Tevens wordt bedoeld degene die daarover in onderhandeling
treedt of is, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemach gde(n), rechtsverkrijgen-
de(n) of erfgenamen.

A.1.7. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Dockbite en Opdrachtgever ontstaan uit
een aanbod of Offerte gedaan door Dockbite en de geldige aanvaarding daarvan door
Opdrachtgever. 

A.1.8. Par j: Dockbite en Opdrachtgever afzonderlijk, dan wel gezamenlijk.
A.1.9. Werkdagen: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van Nederlandse na ona-

le feestdagen, waarbij 5 mei eens in de vijf (5) jaar een na onale feestdag is.
A.1.10. Werk: de door Dockbite ontwikkelde of ontworpen websites, applica es, lay-out, da-

tabestanden, so ware/programmatuur (maatwerk en standaard), documenta e, ad-
viezen, rapporten, analyses, ontwerpen of andersoor ge voortbrengselen ten behoe-
ve en in opdracht van Opdrachtgever.
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A.1.11. Werkuren: uren op Werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur.

ARTIKEL A.2. TOEPASSELIJKHEID EN RANGORDE
A.2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Offerte of aanbieding en

werkzaamheden van Dockbite ter zake van Diensten en maken integraal onderdeel
uit van iedere Overeenkomst.

A.2.2. De specifieke modules zijn van toepassing indien de aangevraagde of aangeboden
Diensten vallen onder het in de module omschreven toepassingsgebied. Indien een
specifieke module van toepassing is en er is strijdigheid tussen ar kelen uit een spe-
cifieke module en de module A, prevaleert de specifieke bepaling deze boven de mo-
dule A. 

A.2.3. De defini es als omschreven in ar kel A.1 zijn op alle modules van deze Algemene
Voorwaarden  van  toepassing,  tenzij  elders  in  de  Overeenkomst  en/of  Algemene
Voorwaarden een andere betekenis wordt toegekend.

A.2.4. Bepalingen of voorwaarden gesteld  door  Opdrachtgever die  afwijken van,  of niet
voorkomen in deze Algemene Voorwaarden zijn voor Dockbite alleen bindend indien
en voor zover deze door Dockbite uitdrukkelijk schri elijk zijn aanvaard. 

A.2.5. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn  slechts mogelijk  voorzover  dit  
voorafgaand aan het aangaan van de Overeenkomst expliciet en schri elijk door  
Par jen wordt overeengekomen.

A.2.6. In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, Algemene Voorwaarden
of bijlagen daarvan, geldt de volgende rangorde:

i. de Overeenkomst;
ii. de eventuele bijlagen bij de Overeenkomst; 

iii. deze Algemene Voorwaarden.
 
ARTIKEL A.3. OFFERTES EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

A.3.1. De Overeenkomst komt tot stand door uitdrukkelijke schri elijke aanvaarding van de
Offerte of de aanbieding door Opdrachtgever. De Offerte dient door Opdrachtgever
te worden ondertekend en schri elijk of per e-mail te worden geretourneerd. Indien
de Overeenkomst mondeling tot stand komt, zal de Overeenkomst gesloten worden
door schri elijke beves ging door Dockbite.

A.3.2. Indien Opdrachtgever niet expliciet aangee  akkoord te gaan met de Offerte, maar
er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat Dockbite werkzaamheden ver-
richt die binnen de omschrijving van de Diensten vallen, dan wordt de Offerte als
aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever Dockbite verzoekt be-
paalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten.

A.3.3. Een Offerte opgesteld door Dockbite is vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na verzen-
ding door Dockbite,  tenzij  anders aangegeven in de Offerte. Door Dockbite uitge-
brachte Offertes kunnen te allen jde door Dockbite worden ingetrokken, doch na
ontvangst van aanvaarding slechts binnen 48 uur. Indien blijkt dat de bij de aanvraag
of  Overeenkomst  door  Opdrachtgever  verstrekte  gegevens  onjuist  waren,  hee
Dockbite het recht de prijzen hier op aan te passen.

A.3.4. Onverminderd de bevoegdheid van Dockbite tot intrekken van de Offerte over-
eenkoms g lid 3 van dit ar kel, kan de Overeenkomst na aanvaarding slechts met  weder-
zijdse toestemming worden gewijzigd.

A.3.5. De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop mededeling inhoudende aanvaar-
ding door Opdrachtgever wordt ontvangen door Dockbite (“de ingangsdatum”)  of
vanaf het moment dat Opdrachtgever de indruk wekt met de Offerte in te stemmen.
Een Offerte kent een geldigheidsduur van 30 dagen.

A.3.6. Een aanbod of gedane Offerte geldt niet automa sch voor toekoms ge Over-
eenkomsten.
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A.3.7. Indien Opdrachtgever slechts een deel van de Offerte accordeert en derhalve slechts 
een deel van de Diensten afneemt, kan Dockbite de prijs wijzigen en een nieuw aan-

bod doen. Afname van een deel houdt niet in dat de prijs naar rato wordt aangepast.

ARTIKEL A.4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
A.4.1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Dockbite zo spoedig mogelijk de

Dienst uitvoeren conform de Offerte.
A.4.2. Voor zover niet schri elijk anders is overeengekomen, garandeert Dockbite dat de

Dienst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvul-
digheid en vakmanschap. Dockbite zal de de Diensten uitvoeren op basis van een in-
spanningsverplich ng  en  nimmer  als  een  resultaatsverplich ng,  tenzij  schri elijk
door Par jen is overeengekomen.

A.4.3. Genoemde leveringstermijnen zijn  slechts  indica ef  en hebben in geen geval  een
fataal karakter, tenzij schri elijk anders overeengekomen.

A.4.4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, hee  Dockbite
het  recht  bepaalde  werkzaamheden  te  laten verrichten door  derden  zonder  Op-
drachtgever hiervan op de hoogte te stellen. Dockbite zal de onkosten die de derde
maakt niet in rekening brengen bij Opdrachtgever.

A.4.5. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en
wenselijk is om een jdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In
het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Dockbite
aangee  dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort
te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, jdig aan
Dockbite worden verstrekt.

A.4.6. Naast de gegevens als bedoeld in ar kel A.4.5 is Opdrachtgever gehouden actuele
contactgegevens voor communica e tussen Dockbite en Opdrachtgever te verstrek-
ken aan Dockbite. Opdrachtgever zal bij wijziging van deze contactgegevens Dockbite
hier onverwijld van op de hoogte brengen.

A.4.7. Indien de gegevens als bedoeld in ar kel A.4.5 en A.4.6 niet jdig aan Dockbite wor-
den verstrekt of indien Opdrachtgever op andere wijze niet voldoet aan zijn verplich-

ngen, hee  Dockbite het recht om nakomingen van haar verplich ngen op te schor-
ten zonder zelf gehouden te zijn tot het uitkeren van enige schadevergoeding.

A.4.8. Indien in de Overeenkomst is opgenomen dat de Dienst in fasen zal worden uitge-
voerd, kan Dockbite de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase  behoren
opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande  fase
schri elijk hee  goedgekeurd.

A.4.9. Indien door Dockbite of door Dockbite ingeschakelde derden in het kader de uit-
voering van de Overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de loca e van Op-
drachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen loca e, draagt Opdrachtge-
ver kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
Opdrachtgever is er voor verantwoordelijk dat bedoelde faciliteiten voldoen  aan  de  gel-
dende arbo-normen en/of relevante veiligheidsvoorschri en. Dockbite  kan  geen  garan es
geven over welke medewerkers eventueel werkzaamheden op loca e zullen verrichten.
Opdrachtgever hee  hierop geen inspraak.

A.4.10. Opdrachtgever  kan geen  exclusiviteit  afdwingen  op een door  Dockbite  geleverde
Dienst. Het is Dockbite toegestaan om ook directe concurrenten van Opdrachtgever
te bedienen, tenzij schri elijk anders overeengekomen.

ARTIKEL A.5. AANSPRAKELIJKHEID
A.5.1. Tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid is de aansprakelijkheid van

Dockbite voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toere-
kenbare tekortkoming in de nakoming door Dockbite van zijn verplich ngen onder de
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Overeenkomst, dan wel door een onrechtma g handelen van Dockbite, diens werk-
nemers of door hem ingeschakelde derden, per gebeurtenis dan wel een reeks van
samenhangende gebeurtenissen beperkt tot het bedrag dat gelijk is aan de vergoe-
dingen die Opdrachtgever in de zes (6) maanden voorafgaand aan de schadebrengen-
de gebeurtenis hee  betaald aan Dockbite, met een maximum van EUR 5000,- (zeg-
ge: vijfduizend euro). 

A.5.2. Tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid zal de totale aansprakelijkheid
van Dockbite voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële be-

schadiging van zaken in geen geval meer bedragen dan het bedrag dat de verzekering
zal uitkeren. Indien de verzekering geen uitkering doet, zal de aansprakelijkheid worden be-
perkt tot een bedrag van EUR 50.000,- (zegge: vij igduizend euro) per schade toebrengende
gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende  gebeurtenissen  geldt  als  één  ge-
beurtenis.

A.5.3. Aansprakelijkheid van Dockbite voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolg-
schade, gederfde winst,  gemiste besparingen, verminking dan wel verlies van (be-
drijfs)gegevens, gegevens op opgeslagen op apparatuur van Dockbite en schade door
bedrijfsstagna e, is uitgesloten.

A.5.4. Dockbite is tevens nadrukkelijk niet aansprakelijk voor verlies van opgeslagen data in
een testomgeving. Opdrachtgever is zich te allen jde er van bewust dat de testom-
geving niet bestemd is voor produc edoeleinden.

A.5.5. De aansprakelijkheid van Dockbite wegens toerekenbare tekortkoming in de nako-
ming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Dockbite onver-
wijld en deugdelijk schri elijk in gebreke stelt en een redelijke termijn stelt ter zuive-
ring van de tekortkoming en Dockbite ook na die termijn toerekenbaar in de nako-
ming van zijn verplich ngen tekort blij  schieten. 

A.5.6. Opdrachtgever vrijwaart  Dockbite voor eventuele  aanspraken van derden,  die in  
verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Op-

drachtgever toerekenbaar zijn.

ARTIKEL A.6. OVERMACHT
A.6.1. Dockbite is niet gehouden tot het nakomen van enige verplich ng jegens Opdracht-

gever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van enige van buiten komende
oorzaak,  voorzien of niet-voorzien,  waarop Dockbite geen invloed kan uitoefenen,
doch waardoor Dockbite niet in staat is zijn verplich ngen na te komen. 

A.6.2. Hieronder wordt verstaan een omstandigheid die niet is  te wijten aan schuld,  en
noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opva ngen
voor rekening van Dockbite komt. In het bijzonder wordt onder overmacht verstaan;
binnenlandse onlusten, mobilisa e, oorlogen, stremmingen in het vervoer, stakingen,
netwerkaanvallen zoals synfloods of (distributed) denial-of-serviceaanvallen, bedrijfs-
stoornissen, stagna e in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmerin-
gen en in het  geval  dat Dockbite door zijn  eigen leveranciers,  ongeacht de reden
daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeen-
komst redelijkerwijs niet van Dockbite kan worden gevergd.

A.6.3. Dockbite kan gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplich ngen uit de
Overeenkomst  opschorten,  waarmee  tevens  de  betalingsverplich ngen  van  Op-
drachtgever worden opgeschort. Indien deze periode langer duurt dan negen g (90)
dagen, is ieder der Par jen gerech gd de Overeenkomst te ontbinden, zonder ver-
plich ng tot vergoeding van schade aan de andere Par j.

A.6.4. Voor zover Dockbite ten jde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk
een verplich ng uit de Overeenkomst is nagekomen of deze jdens de periode van
overmacht zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respec evelijk na te komen
gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Dockbite gerech gd om het reeds nageko-
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men respec evelijk na te komen gedeelte apart te factureren. Opdrachtgever is ge-
houden deze factuur te voldoen.

ARTIKEL A.7. GEHEIMHOUDING
A.7.1. Par jen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informa e

die zij over de onderneming van de wederpar j ontvangen, waaronder de inhoud van
de Overeenkomst. Par jen leggen deze verplich ng tevens op aan hun werknemers
alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst. 

A.7.2. Informa e geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der Par jen als
zodanig is aangeduid. 

A.7.3. Alle  Offertes,  broncodes  van  Werken  en  concepten  (beva ende,  onder  andere,  
ideeën) door Dockbite aan Opdrachtgever overlegd of met deze besproken zijn van 
vertrouwelijke aard. 

A.7.4. In  het  geval  van  schending  van  de  voorgaande  leden  door  Opdrachtgever  zal  
Opdrachtgever  een  direct  opeisbare  boete  van  EUR  10.000,-  (zegge:  enduizend

euro) per  overtreding en  EUR 1.000,- (zegge:  duizend euro)  per  dag dat de  schending  
voortduurt  verbeuren  aan  Dockbite,  welke  niet  in  aanmerking  komt  voor  enige  
verrekening. Deze bepaling laat onverminderd het recht van Dockbite tot uitoefening
van enig ander we elijk en/of overeengekomen recht, waaronder begrepen maar  
niet beperkt tot het recht om (aanvullende) schadevergoeding te eisen (al dan niet in 
combina e met voornoemde boete). 

ARTIKEL A.8. PRIJZEN
A.8.1. Vergoedingen voor het leveren van de Diensten zijn genoemd in (de bijlage bij) de

Overeenkomst of in de door Dockbite aangeboden Offerte. Alle genoemde prijzen
zijn in Euro en exclusief btw.

A.8.2. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, zullen de verschuldigde bedragen
maandelijks, per kwartaal of per jaar (zoals overeengekomen) voorafgaand aan de
nieuwe periode, aan Opdrachtgever worden gefactureerd.

A.8.3. Indien Dockbite geen aanbieding of Offerte hee  gedaan,  zullen de vergoedingen
voor de te leveren Diensten in beginsel op basis van het uurtarief worden vastge-
steld.  Voor zover  mogelijk zal  Dockbite de uurtarieven voorafgaand aan de werk-
zaamheden bekend maken.

A.8.4. Dockbite is gerech gd de prijzen telkens bij verlenging van de Overeenkomst aan te
passen. Indien een leverancier van Dockbite echter tussen jds zijn prijzen verhoogt,
is Dockbite gerech gd deze verhoging per direct 1-op-1 door te berekenen aan Op-
drachtgever. Dockbite zal van prijsaanpassingen schri elijk mededeling doen.

A.8.5. Dockbite is gerech gd de prijscondi es tussen jds aan te passen en de Opdrachtge-
ver aanvullend te factureren indien blijkt dat de Opdrachtgever door (organisatori-
sche) wijzigingen niet meer voldoet aan de condi es waar zij bij aangaan van deze
Overeenkomst op is ingeschaald. 

ARTIKEL A.9. BETALINGSVOORWAARDEN
A.9.1. Dockbite zal de geoffreerde bedragen op de volgende wijze in rekening brengen:

a. Offertes met een bedrag tot EUR 1.000,- (zegge: duizend euro): 100% vooruitbetaling
voorafgaand aan werkzaamheden.

b. Offertes met een bedrag vanaf EUR 1.000,- (zegge: duizend euro): 40% 
vooruitbetaling voorafgaand aan werkzaamheden; 40% jdens de werkzaamheden 
en 20% na afloop van de werkzaamheden.

A.9.2. Opdrachtgever gaat akkoord met de elektronische factura e door Dockbite. Facturen
zullen in PDF of ander passend formaat worden verzonden aan het bij Dockbite be-
kende e-mailadres van Opdrachtgever. 
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A.9.3. Facturen van Dockbite hebben in beginsel een betaaltermijn van veer en (14) dagen
na de factuurdatum, tenzij een andere betaaltermijn op de factuur is vermeld.

A.9.4. Na het verstrijken van de betaaltermijn is Opdrachtgever die niet jdig betaalt van
rechtswege in verzuim, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat
moment is Dockbite gerech gd haar dienstverlening te beperken, bijvoorbeeld door
het beperken van de toegang tot de Dienst of het jdelijk opschorten van de Dienst.

A.9.5. Bij een niet jdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de
daarop verschenen we elijke rente, gehouden tot het betalen van de administra e-
kosten. Deze administra ekosten worden vastgesteld op 3% van het factuurbedrag
en met een minimum van EUR 45,00 exclusief btw.

A.9.6. In bovenstaande gevallen hee  Dockbite voorts het recht de Overeenkomst of het
nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke inter-
ven e te beëindigen of op te schorten dan wel buiten gebruik te stellen, zonder dat
Opdrachtgever het recht hee  een vergoeding te verlangen voor eventuele schade
die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

A.9.7. Een vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van fail-
lissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag
op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever over-
lijdt en voorts, indien deze in liquida e treedt of wordt ontbonden.

A.9.8. Indien Opdrachtgever meent dat een factuur onjuist is, dient Opdrachtgever binnen
vijf (5) Werkdagen na de factuurdatum schri elijk zijn bezwaren aan Dockbite ken-
baar te maken. De betalingsverplich ng blij  te allen jde staan en schorten de be-
taalverplich ng niet op. Het eventueel teveel betaalde zal middels een credi actuur
worden verrekend.

A.9.9. In het  geval  dat Opdrachtgever na ontvangst van de factuur redelijkerwijs kan in-
scha en deze niet ( jdig) te kunnen voldoen, dient Opdrachtgever dit binnen vijf (5)
Werkdagen schri elijk kenbaar te maken aan Dockbite. Beide Par jen treden dan in
overleg en wordt mogelijk naar een passende betalingsregeling gezocht. 

A.9.10. Indien er op grond van feiten en omstandigheden redelijke twijfel kan bestaan of Op-
drachtgever aan zijn betalingsverplich ngen kan voldoen, hee  Dockbite in afwijking
van ar kel A.9.1 het recht van Opdrachtgever financiële zekerheid te verlangen in de
vorm van een borgstelling voor het gehele factuur bedrag of, indien het een duur-
overeenkomst betre , twaalf (12) maanden dienstverlening.

ARTIKEL A.10. DUUR VAN DE OVEREENKOMST
A.10.1. De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop mededeling inhoudende aanvaar-

ding door Opdrachtgever wordt ontvangen door Dockbite of vanaf het moment dat
Opdrachtgever de indruk wekt met de Offerte in te stemmen, tenzij gezamenlijk een
andere Ingangsdatum is overeengekomen in de Overeenkomst.

A.10.2. De Overeenkomst  wordt  aangegaan  voor  de  termijn  nodig  voor  levering  van  de
Dienst(en). De Overeenkomst kan tussen jds slechts worden opgezegd zoals in deze
algemene voorwaarden bepaald,  of met goedvinden van beide Par jen.  Indien de
Overeenkomst een duurovereenkomst betre , zal deze in beginsel worden aange-
gaan voor de termijn van twaalf (12) maanden. Daarna wordt deze s lzwijgend ver-
lengd met perioden van steeds twaalf (12) maanden, tenzij één der Par jen de Over-
eenkomst beëindigt met inachtneming van de opzegtermijn tegen het einde van de
voorgenoemde periode.

A.10.3. Opdrachtgever zal  een opzegtermijn van één (1) maand in acht nemen, indien er
sprake is van een duurovereenkomst.

A.10.4. Dockbite zal een opzegtermijn van twee (2) maanden in acht nemen, indien er sprake
is van een duurovereenkomst.
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A.10.5. Dockbite hee  het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder eni-
gerlei gehoudenheid tot betaling van schadevergoeding op te zeggen, indien

a) Opdrachtgever tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplich ngen
en een dergelijke tekortkoming niet binnen vijf (5) Werkdagen na schri elij-
ke ingebrekestelling door Opdrachtgever is hersteld;

b) indien  Opdrachtgever  surséance  van  betaling  dan  wel  zijn  faillissement
hee  aangevraagd of  het  faillissement  van Opdrachtgever  wordt  aange -
vraagd, gevorderd of uitgesproken of Opdrachtgever een onderhands ak-
koord aanbiedt aan zijn crediteuren;

c) na het sluiten van de Overeenkomst Dockbite ter kennis gekomen omstan-
digheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplich n-
gen niet zal nakomen;

d) na het sluiten van de Overeenkomst Dockbite ter kennis gekomen omstan-
digheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplich n-
gen niet zal nakomen;

e) Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te
stellen voor de voldoening van zijn verplich ngen uit de overeenkomst en
deze zekerheid uitblij  of onvoldoende is.

A.10.6. In het geval van gehele of gedeeltelijke annulering van de Overeenkomst door Op-
drachtgever,  op  welke  grond dan  ook,  is  Opdrachtgever  verplicht  de  reeds  door
Dockbite gemaakte uren te vergoeden. In de Offerte kan van de hoogte van de ver-
goeding worden afgeweken.

A.10.7. In het geval van gehele of gedeeltelijke annulering van de Overeenkomst door Op-
drachtgever of Dockbite, op welke grond dan ook, is het Opdrachtgever niet toege-
staan om voorstellen of onderdelen van Werken te gebruiken zonder voorafgaande
toestemming van Dockbite.

A.10.8. Indien  de  Overeenkomst wordt  ontbonden  zijn  de  vorderingen van Dockbite  op  
Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Dockbite de nakoming van de ver-

plich ngen opschort, behoudt Dockbite haar aanspraken uit de wet en Overeen-
komst.

ARTIKEL A.11. WIJZIGING VAN OVEREENKOMST
A.11.1. Dockbite is gerech gd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, mits zij de voorgeno-

men wijzigingen uiterlijk der g (30) dagen vooraankondigt bij Opdrachtgever. Wijzi-
gingen van ondergeschikt belang kunnen te allen jde worden doorgevoerd, zonder
het recht van Opdrachtgever de Overeenkomst op te kunnen zeggen.

A.11.2. Indien Opdrachtgever jdig bezwaar maakt tegen de wijzigingen, zal Dockbite de wij-
zigingen heroverwegen en intrekken als zij het bezwaar terecht vindt. 

A.11.3. Indien Dockbite echter de wijzigingen doorzet ondanks het bezwaar van Opdrachtge-
ver, verkrijgt Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te beëindigen per het
moment dat de wijzigingen in werking treden.

A.11.4. Indien jdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke 
uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te 
vullen, zullen Par jen jdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereen-

koms g aanpassen. 
A.11.5. Indien Par jen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld,

kan het jds p van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Dockbite zal
de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 
 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwali-

ta eve consequen es zal hebben, zal Dockbite Opdrachtgever hierover tevoren  in-
lichten. 
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A.11.6. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal  Dockbite daarbij  aangeven in  
hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit 
honorarium tot gevolg hee .

ARTIKEL A.12. PERSONEEL
A.12.1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de rela e tussen Opdrachtgever en

Dockbite voortduurt, alsmede één jaar na afloop daarvan, werknemers van Dockbite
in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten wer-
ken,  zonder voorafgaande schri elijke  toestemming van Dockbite.  Onder werkne-
mers van Dockbite worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van
Dockbite of van één van Dockbite gelieerde ondernemingen of die door Dockbite in
welke vorm ook zijn ingehuurd. 

A.12.2. In  het  geval  van  schending  van  het  voorgaande  lid  door  Opdrachtgever  zal  
Opdrachtgever een direct opeisbare boete van EUR 50.000,- (zegge: vij igduizend  
euro) per overtreding Deze bepaling laat onverminderd het recht van Dockbite tot  
uitoefening  van  enig  ander  we elijk  en/of  overeengekomen  recht,  waaronder  
begrepen maar niet beperkt tot het recht om (aanvullende) schadevergoeding te  
eisen (al dan niet in combina e met voornoemde boete). 

ARTIKEL A.13. OVERIGE BEPALINGEN
A.13.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
A.13.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven,

zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Ro erdam.

A.13.3. Par jen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste  
hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

A.13.4. De door Dockbite ontvangen of opgeslagen versie van enige communica e en admi-
nistra e geldt als authen ek en dwingend bewijs, behoudens tegenbewijs te leveren
door Opdrachtgever.

A.13.5. Onder “schri elijk” valt in deze Overeenkomst ook communica e per e-mail of fax,
mits de iden teit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

A.13.6. Indien Opdrachtgever wordt overgenomen door een derde par j of indien Opdracht-
gever een derde par j overneemt, meldt zij dit steeds onverwijld aan Dockbite nadat
Opdrachtgever bekend is geworden met de overname.

A.13.7. Dockbite is gerech gd haar rechten en verplich ngen uit de Overeenkomst over te
dragen aan een derde die de Dienst of de betreffende bedrijfsac viteit van haar over-
neemt.

A.13.8. Indien een bepaling uit de Overeenkomst nie g blijkt te zijn, tast dit niet de geldig-
heid van de gehele Overeenkomst aan. Par jen van de Overeenkomst zullen voorts
ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens
mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst gestalte wordt
gegeven.
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MODULE B – DEVELOPMENT EN DESIGN

Indien de Dienst (mede) ertoe strekt tot het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van Werken
zoals websites, applica es, lay-out, programmatuur, so ware, games en ontwerpen geldt voorts het
in deze module bepaalde.

ARTIKEL B.1. ONTWIKKELEN VAN WERKEN
B.1.1. Dockbite gee  geen garan es ten aanzien van func oneren van de Werken bij ge-

bruik  van  niet-courante  of  verouderde  besturingssystemen,  browsers,  plugins,
scripts, overige so ware, en hardware tenzij en voor zover in de Offerte anders is
vermeld.

B.1.2. Dockbite is in geen geval gehouden tot het aanleveren, migreren, invoeren en/of cor-
rigeren van informa e. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren
van deze informa e.

B.1.3. Indien de ontwikkeling vereist dat Opdrachtgever bronmaterialen aan Dockbite le-
vert, staat Opdrachtgever er te allen jde voor in dat hij beschikt over alle licen es
die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik door Dockbi-
te. Opdrachtgever vrijwaart Dockbite van claims van derden ten aanzien van schen-
ding van deze rechten.

B.1.4. Dockbite is gerech gd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samen-
hang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specifica es
te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeenge-
komen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de be-
treffende onvolkomenheden hee  weggenomen. 

B.1.5. Dockbite hee , tenzij anders overeengekomen, het recht gebruik te maken van af-
beeldingen,  so ware  en  componenten van derden,  inclusief  stockfoto’s  en  open
source so ware, bij de ontwikkeling, configura e of aanpassing van Werken. 

B.1.6. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betref-
fende licen es van derden bij het gebruik van de ontwikkelde Werken bij Opdracht-
gever. Dockbite zal Opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijn-
de licen evoorwaarden.

B.1.7. Opdrachtgever vrijwaart Dockbite voor aanspraken van derden betreffende installa-
e en licen es van de so ware en andere delen van het Werk, behoudens voor zover

de aanspraken het gevolg zijn van informa e of licen es geleverd door Dockbite.
B.1.8. Dockbite zal de bronbestanden (zoals, maar niet beperkt tot, PSD, HTML/CSS of PHP-

code) van geleverde Werken nimmer aan Opdrachtgever of derden ter beschikking
stellen, tenzij schri elijk anders overeengekomen.

B.1.9. Dockbite zal bronbestanden van de Werken bewaren zolang Dockbite Diensten voor
Opdrachtgever verricht, of het aannemelijk is dat Dockbite Diensten voor Opdracht-
gever zal  verrichten. Dockbite is gerech gd na deze periode de bronbestanden te
verwijderen. Indien Opdrachtgever pas na deze periode vervolgopdrachten ten aan-
zien van deze Werken gee , is Dockbite gerech gd kosten in rekening te brengen
voor het herontwikkelen, herstellen of terughalen van deze bronbestanden.

B.1.10. Dockbite zal zich inspannen om kwalita ef goede ondersteuning te leveren voor de
door haar ontwikkelde Werken. Dockbite biedt echter geen garan es over de reac e-

jden of mate van ondersteuning,  tenzij  anders is  overeengekomen in de Offerte
middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA).

B.1.11. Dockbite zal zich beschikbaar houden voor een redelijk niveau van klantenondersteu-
ning op afstand per telefoon en e-mail, jdens reguliere Werkuren, voor zover een
van toepassing zijnde SLA niet anders bepaalt.
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B.1.12. Het is Dockbite toegestaan om een naamsvermelding op te nemen in het Werk. In-
dien Opdrachtgever hier bezwaar op aantekent zal Dockbite deze naamsvermelding
kosteloos verwijderen. 

ARTIKEL B.2. TESTS EN TESTOMGEVING
B.2.1. Opdrachtgever zal  voorafgaand aan de oplevering in  staat worden gesteld om de

Werken te  testen in  een  testomgeving.  Dockbite  zal  Opdrachtgever  toegang  ver-
schaffen tot deze testomgeving middels het toesturen van een loca e (URL) en inlog-
gegevens.

B.2.2. De toegang tot deze testomgeving is strikt gebonden aan Opdrachtgever. Het is Op-
drachtgever niet toegestaan derden toegang te verschaffen tot deze testomgeving
door de loca e (URL) en/of de inloggegevens door te sturen aan de derde.

B.2.3. Opdrachtgever is er zich van bewust dat de testversie niet geschikt is voor produc e-
doeleinden, in welke vorm dan ook. Het is dan ook niet toegestaan deze de testom-
geving te gebruiken voor deze doeleinden.

B.2.4. Dockbite is niet verplicht de in de testomgeving opgeslagen Data te verplaatsen naar
een produc eomgeving, tenzij schri elijk anders overeengekomen.

B.2.5. Dockbite is in geen enkel geval aansprakelijk voor verlies en/of openbaarmaking van
de in de testomgeving opgeslagen Data.

B.2.6. Opdrachtgever is er  zich van bewust dat het Werk communica e (bijvoorbeeld e-
mail) kan versturen aan opgegeven adressen. Dockbite is niet aansprakelijk voor deze
verzonden communica e.

B.2.7. Dockbite gee  geen garan es omtrent de beschikbaarheid, volledigheid en correcte
werking van de testomgeving. Tevens kan aan een reeds afgesloten SLA geen garan-

es worden ontleend met betrekking tot de testomgeving.

ARTIKEL B.3. OPLEVERING EN ACCEPTATIE
B.3.1. Dockbite zal de te ontwikkelen of aan te passen Werken of gedeelten daarvan ople-

veren wanneer deze in haar professionele opinie voldoen aan de specifica es of ge-
schikt is voor gebruik.

B.3.2. Oplevering geschiedt middels beschikbaarstelling in een testomgeving als bedoeld in
ar kel B.2.

B.3.3. Opdrachtgever  dient  vervolgens  binnen  en  (10)  Werkdagen  na  oplevering  het  
opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Van accepta e van de opgelever-

de werken is sprake indien:
a. Opdrachtgever de oplevering hee  geaccepteerd middels ondertekening en

retournering van het accepta eformulier;
b. Opdrachtgever  het  opgeleverde  werk  gebruikt  voor  produc edoeleinden,

waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot het overze en van de Wer-
ken naar een produc eomgeving;

c. Opdrachtgever niet binnen een periode van en (10) Werkdagen het opgele-
verde  a eurt,  niet  een  revisieronde  hee  aangevraagd  of  geen  bezwaar
hee  gemaakt tegen oplevering.

Par jen kunnen hier bij Overeenkomst vanaf wijken, tevens kan er in nadere docu-
menta e een andere afspraak gemaakt worden, zoals in een ontwerp, planning etc. 

B.3.4. Indien een Werk in fasen (zgn. sprints) wordt opgeleverd, dient Opdrachtgever na op-
levering van elke fase de goed- of a euring van het deel van het Werk van die fase te
geven op de wijze zoals in het vorige lid bepaald. Opdrachtgever mag een goed- of
a euring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedge-
keurd zijn.

B.3.5. Indien Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk a eurt,  zal  Dockbite
zich inspannen de reden van a euring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan Dock-
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bite doen door het resultaat te reviseren of de reden gemo veerd te verwerpen. Op-
drachtgever hee  vervolgens een periode van en (10) Werkdagen om de revisie of
mo va e goed of af te keuren.

B.3.6. Indien Opdrachtgever na de eerste revisie of mo va e het opgeleverde geheel of ge-
deeltelijk hee  afgekeurd, zal er naar oordeel van Dockbite een redelijk aantal revi-
sierondes volgen.

B.3.7. Indien een Par j aangee  verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, worden beide
Par jen gerech gd de Overeenkomst op te zeggen voor wat betre  het afgekeurde.
In dat geval zal Opdrachtgever de daadwerkelijk door Dockbite gemaakte uren ver-
goeden, met als maximum het voor het afgekeurde geoffreerde bedrag. Opdrachtge-
ver wordt daarmee echter niet gerech gd het afgekeurde te gebruiken op welke wij-
ze dan ook. Dockbite kan slechts opzeggen na bij een revisie of mo va e aan te heb-
ben gegeven dat deze de laatste is en Opdrachtgever ook deze geheel of gedeeltelijk
a eurt.

B.3.8. Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken
in het opgeleverde, tenzij Dockbite het gebrek kende of had moeten kennen ten jde
van aanvaarding. In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in een
Werk na verloop van een jaar na accepta e van de opgeleverde Werken.

B.3.9. Gewenste wijzigingen in Werken dienen door Opdrachtgever puntsgewijs, schri elijk
aan te worden geleverd.  Dockbite beoordeelt  vervolgens of deze werkzaamheden
binnen de Overeenkomst vallen, of apart worden geoffreerd als zijnde meerwerk.

ARTIKEL B.4. INSTALLATIE
B.4.1. Indien dit onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst, zal Dockbite de Werken of na-

der overeen te komen so ware of andere data installeren en configureren op door
Opdrachtgever aan te wijzen hardware-, so ware- en netwerkomgeving. De keuze,
aanschaf en beheer van deze hardware-, so ware- en netwerkomgeving is uitslui-
tend en volledig de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Dockbite zal aanwijzin-
gen geven over de gewenste configura e. Indien de aangewezen omgeving niet aan
de eisen van Dockbite voldoet, is Dockbite gerech gd installa e of configura e te
weigeren.

B.4.2. Opdrachtgever zal op verzoek van Dockbite een licen eovereenkomst ondertekenen
met Dockbite ten behoeve van de licen everlening met betrekking tot de Werken.

B.4.3. Opdrachtgever zal op verzoek van Dockbite medewerkers en hulppersonen van Dock-
bite alle benodigde toegang verlenen tot de omgeving om installa e, configura e,
onderhoud en aanpassingen van de so ware mogelijk te maken. Fysieke toegang tot
hardware zal  alleen plaatsvinden als  dit noodzakelijk is,  en alleen na voorafgaand
overleg met Opdrachtgever.

B.4.4. De door Dockbite ontwikkelde Werken zijn ontwikkeld voor een specifieke omgeving,
zijnde de werksta on- en/of serverhardware, -so ware en/of -configura e. 

B.4.5. Dockbite zal Opdrachtgever op verzoek op de hoogte stellen van deze systeemvereis-
ten, maar kan in geen geval verantwoordelijk en aansprakelijk worden gesteld voor
het al dan niet func oneren van de geleverde Werken op de systemen van Opdracht-
gever of een door Opdrachtgever ingeschakelde derde (waaronder een hos ngprovi-
der mede verstaan). Daarnaast zal Dockbite niet verplicht zijn om aanpassingen te
maken aan de Werken ten behoeve van de juiste werking op de eerdergenoemde
systemen van Opdrachtgever.  Dockbite  zal echter wel  assisten e verlenen bij  het
zoeken naar een passende oplossing, voor zover zij dit redelijk acht. Dit staat ter vrije
beoordeling van Dockbite.

B.4.6. Opdrachtgever is er zich van bewust dat het door interne processen van Dockbite,
waaronder haar release management, niet mogelijk is om zelf aanpassingen te ma-
ken in de Werken in de omgeving waarin de Werken zijn opgeleverd.
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B.4.7. Indien Opdrachtgever het in het vorige lid bepaalde negeert en wijzigingen maakt in
de Werken, zullen de kosten voor het herstel van de Werken voor rekening komen
van Opdrachtgever.

ARTIKEL B.5. GARANTIE
B.5.1. Dockbite garandeert dat de opgeleverde Werken op correcte wijze werken voor de

duur van drie (3) maanden. Indien Dockbite slechts Werken levert, ontwikkeld door
derden, gee  zij geen enkele vorm van garan e. In de Overeenkomst wordt vermeld
of hier sprake van is. 

B.5.2. Voor wijzigingen in de Werken geldt een garan etermijn van één (1) maanden.
B.5.3. Dockbite is niet verplicht om problemen in de Werken te verhelpen die meer dan

drie (3) maanden na oplevering worden geconstateerd en te wijten zijn aan verande-
ringen van de omgeving of andere technische invloeden (waaronder browsers, hos-

ng infrastructuur, besturingssystemen en gewijzigde standaarden mede begrepen).

ARTIKEL B.6. MEERWERK
B.6.1. Wijzigingen aan de Werken die gemaakt dienen te worden ten gevolge van (wijzigin-

gen in de) geldende wet- en regelgeving gelden als meerwerk, tenzij de technische
gevolgen vóór het sluiten van de Overeenkomst door Opdrachtgever bekend zijn ge-
maakt aan Dockbite en zijn opgenomen in het technische ontwerp, de planning of an-
dere documenta e van het Werk.

B.6.2. Dockbite is niet gehouden de func onaliteiten van het Werk te toetsen aan de gel-
dende wet- en regelgeving, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot de Alge-
mene Verordening Gegevensbescherming, Burgerlijk Wetboek en Telecommunca e-
wet. De toetsing aan geldende wet- en regelgeving valt te allen jde onder de verant-
woordelijkheid van Opdrachtgever.

B.6.3. Wijzigingen als het gevolg van nieuwe of gewijzigde inzichten die jdens het ontwik-
kelingsproces zijn ontstaan, gelden als meerwerk. Dit is geheel ter beoordeling van
Dockbite.

B.6.4. Dockbite zal duidelijk en vooraf aangeven welke werkzaamheden als meerwerk die-
nen te worden beschouwd. Daarnaast zal Dockbite opgave doen van de kosten die
het meerwerk met zich meebrengen.

ARTIKEL B.7. INTELLECTUELE EIGENDOM
B.7.1. Voor door Dockbite zelf ontwikkelde Werken geldt dat de intellectuele eigendoms-

rechten bij Dockbite liggen, tenzij  met Opdrachtgever schri elijk overeengekomen
dat de rechten overgedragen worden. 

B.7.2. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Dockbite gebruikte
open source so ware of  materialen/so ware geleverd door derden,  liggen bij  de
ontwikkelaar van die so ware of een andere rechthebbende. Dergelijke rechten kun-
nen in geen enkel geval worden overgedragen aan Opdrachtgever.

B.7.3. Opdrachtgever verkrijgt, indien niet anders is overeengekomen, een niet exclusieve
licen e voor onbepaalde jd van Dockbite voor de  Werken als  bedoeld in  ar kel
B.7.1. Onder deze licen e hee  Opdrachtgever het recht de Werken te gebruiken
voor zijn eigen doeleinden, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot het ex-
ploiteren van een website.

B.7.4. Opdrachtgever is niet  gerech gd het in het vorige lid  bedoelde gebruiksrecht aan
derden over te dragen, in licen e te geven en/of te verkopen, danwel op enige ande-
re wijze aan derden ter beschikking te stellen, daarop een (s l) pandrecht te ves -
gen, of op welke wijze dan ook openbaar te maken, te vermenigvuldigen en/of te ko-
piëren anders dan ten behoeve van eigen gebruik, en mag het geleverde niet bewer-
ken, een en ander steeds tenzij schri elijke anders is overeengekomen.
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B.7.5. Het is Dockbite toegestaan de ontwikkelde Werken, bijbehorende bronbestanden en
broncodes in zijn geheel of gedeeltelijk voor andere opdrachtgevers en doeleinden te
gebruiken.

B.7.6. Het is Dockbite toegestaan om technische maatregelen te treffen om wijzigingen in
de ontwikkelde Werken, bijbehorende bronbestanden en broncodes tegen te gaan.
Hieronder wordt mede verstaan het beveiligen van de Werken door middel van en-
cryp e.

B.7.7. Indien Opdrachtgever informa e stuurt naar Dockbite, bijvoorbeeld feedback over
een fout of een sugges e voor verbetering, gee  zij Dockbite een onbeperkt en eeu-
wigdurend gebruiksrecht deze informa e te gebruiken voor de Dienst. Dit geldt niet
voor informa e die Opdrachtgever nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

B.7.8. Indien de Opdrachtgever in strijd handelt met het in dit ar kel gestelde is Op-
drachtgever een direct opeisbare boete van EUR 12.500,- (zegge: twaalf duizend vijf-
honderd euro) per overtreding aan Dockbite verschuldigd, onverminderd het recht van
Dockbite op schadevergoeding op grond van de wet.

MODULE C – HOSTING EN ONDERHOUD

ARTIKEL C.1. HOSTING
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C.1.1. Dockbite biedt zelf geen mogelijkheid aan tot hos ng van een Werk. Indien hos ng
onderdeel is van de Dienstverlening en de Overeenkomst zal Dockbite bij een derde
par j hos ngdiensten afnemen ten behoeve van de door Opdrachtgever afgenomen
Diensten. Dockbite schakelt de derde par j zelf in, maar is niet verantwoordelijk voor
de levering en uitvoering.

C.1.2. Ar kel A.4.4 is niet van toepassing op in het vorige lid bedoelde hos ngdiensten, ge-
leverd door derden. Daarnaast is Dockbite nimmer aansprakelijk voor welke schade
ook geleden door Opdrachtgever, welke verband houdt met de dit ar kel bedoelde
Diensten.

C.1.3. De in dit ar kel bedoelde derde par jen kunnen nadere en eigen voorwaarden voor
het gebruik van de dienstverlening hanteren. Dockbite zal deze voorwaarden, indien
mogelijk en noodzakelijk, aan Opdrachtgever ter hand stellen.

ARTIKEL C.2. ONDERHOUD
C.2.1. Onder onderhoud wordt verstaan het laten func oneren van bestaande of nieu-

we (ontwikkelde) Werken conform Overeenkomst of nadere afspraak, en meer alge-
meen het herstellen van fouten. Onder ondersteuning wordt verstaan het al dan  niet  op
afstand hulp bieden bij het onderhouden van Werken.

C.2.2. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Dockbite zo spoedig mogelijk de  
werkzaamheden uitvoeren conform de Offerte en andere afspraken, daarbij rekening
houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.

C.2.3. In de Overeenkomst wordt bepaald wanneer, tegen welke vergoeding Dockbite zal  
starten met het uitvoeren van de Diensten en werkzaamheden. Er kan sprake zijn van
vaste  vergoedingen,  maar ook van werkzaamheden op basis  van uurtarieven en  
nacalcula e. In de Overeenkomst wordt duidelijk vermeld welke werkzaamhe-

den voor welke bedragen worden uitgevoerd. 
C.2.4. Alle  Diensten zoals  bedoeld in  deze Module  (C)  geleverd door  Dockbite  worden  

uitgevoerd  op basis  van een inspanningsverplich ng,  tenzij  en  voor zover  in  de  
schri elijke Overeenkomst Dockbite uitdrukkelijk een resultaat hee  toegezegd en 
het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. 

C.2.5. Dockbite biedt geen garan es over resultaten, tenzij anders is overeengekomen in de
Offerte middels een als  zodanig aangeduide Service Level  Agreement (SLA).  Voor  
zover niet in een toepasselijke SLA anders is bepaald, geldt dit ar kel. Dockbite zal  
zich inspannen verzoeken van Dockbite  zo  spoedig mogelijk  uit  te  voeren,  maar  
kan daarvoor geen harde termijnen geven. Dat geldt voor zowel een termijn van  
inplannen en uitvoeren van geplande werkzaamheden als reac e jden en her-

stel jden indien er sprake is van een verzoek tot aanpassen, herstellen en/of verbeteren
van de Werken.

ARTIKEL C.3. UPDATES EN VERBETERINGEN
C.3.1. Uitsluitend indien dit onderdeel is van de Overeenkomst, zal Dockbite zich in-

spannen om van jd tot jd de Werken aan te passen om de func onaliteit te verbeteren en
om fouten te herstellen, al dan niet op basis van aanwijzingen en verzoeken  van  Op-
drachtgever of op basis van eigen ini a ef, indien dit in de Overeenkomst is bepaald. 

C.3.2. Uitsluitend indien dit onderdeel is van de Overeenkomst zal Dockbite zich in-
spannen om de Werken up-to-date te houden. Dockbite is daarbij echter in veel geval-
len a ankelijk van zijn leverancier(s) en derden. Dockbite is gerech gd bepaalde  up-
dates of patches niet te installeren als dit naar zijn oordeel een correcte werking  van
de so ware niet ten goede komt of niet in het belang is voor de Dienst. 

C.3.3. Dockbite zal zich inspannen om door Opdrachtgever verzochte veranderingen en  
nieuwe func onaliteit toe te voegen aan de Werken. Dockbite is steeds ge-

rech gd een dergelijk verzoek te weigeren als deze naar zijn oordeel niet haalbaar is  of
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een goede werking of beschikbaarheid van de Werken kan belemmeren. Aan het  op  ver-
zoek van Opdrachtgever toevoegen van veranderingen en nieuwe func onaliteit  aan de
Werken zijn kosten verbonden. Dockbite zal deze kosten  vooraf  aan  Opdrachtgever
meedelen.

C.3.4. Indien een aanpassing, update of patch leidt tot gewijzigde func onaliteit binnen een
reeds ontwikkelde Dienst of Project welke ingrijpende gevolgen hee  voor het func-

oneren van andere werken, systemen etc., zullen Dockbite en Opdrachtgever in
overleg treden over de gevolgen hiervan. Indien wordt besloten tot het doorvoeren
van deze verandering, update of patch is Dockbite gerech gd de hiervoor  gemaakte
uren apart te factureren op basis van nacalcula e. 

C.3.5. Indien Opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan de Werken wenst door te voe-
ren, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Dock-
bite hoe  zich dan niet (langer) in te spannen om bugs of fouten  te  verhelpen.  Een en
ander tenzij Opdrachtgever de gewenste wijziging vooraf aan Dockbite hee  gemeld en
Dockbite deze Schri elijk hee goedgekeurd. Dockbite  kan  aan  deze  goedkeuring
voorwaarden verbinden.

C.3.6. Indien niet anders is overeengekomen is ondersteuning aan eindgebruikers (klanten 
van Opdrachtgever) niet inbegrepen.

ARTIKEL C.4. ONDERSTEUING OP AFSTAND
C.4.1. Ondersteuning op afstand wordt geleverd per telefoon, e-mail en andere geza-

menlijk af te spreken kanalen. 
C.4.2. Dockbite zal op verzoek van Opdrachtgever so ware of programmatuur voorstellen 

waarmee de te ondersteunen computers op afstand kunnen worden benaderd. Het
is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om te zorgen dat zijn netwerk- en bevei-
ligingsomgeving toelaat dat deze so ware werkt.

C.4.3. Indien blijkt dat ondersteuning op afstand niet tot een bevredigende oplossing leidt 
of niet haalbaar is gezien de aard van het probleem, dan zal Dockbite in over-

leg treden met Opdrachtgever voor het zoeken naar een oplossing op loca e.
C.4.4. Dockbite is voor ondersteuning op afstand (ook voor het inplannen van on-

derhoud en herstel van fouten) op Werkdagen bereikbaar.
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