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Algemene leveringsvoorwaarden

1.  Definities 

 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

OutSight Media: te Hoorn, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Hoorn onder nummer: 37128750 

Online commercial: het door OutSight Media aangeboden product.    

Contractant: een rechtspersoon met wie OutSight Media een overeenkomst wil aangaan/aangaat  of is aangegaan 
 waarop deze voorwaarden van toepassing zijn. 

Partijen: OutSight Media en contractant. 

Overeenkomst: de afspraken tussen OutSight Media en contractant vastgelegd in een formulier, document of op andere    
 wijze, op grond waarvan OutSight Media één of meerdere diensten verricht. 

Dienst(en): de op grond van een overeenkomst tussen OutSight Media en de contractant door OutSight Media 
 te verrichten dienst(en) waarop deze diensten van toepassing zijn; 

Zaken: de apparatuur en/of werken die door OutSight Media aan contractant wordt verstrekt of aan de andere kant ter beschikking wordt  
 gesteld in het kader van de diensten van OutSight  Media. 

Werken: al het door en namens OutSight Media gegenereerde werkresultaat en mogelijk daarbij gegenereerde rechten   
 van intellectueel eigendom welke direct voorvloeien uit, door of namens OutSight Media verrichte diensten.

2. Toepasselijkheid

2.1  deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst. Afwijkende en aanvullende voorwaarden gelden    
 uitsluitend voor zover deze door OutSight Media zijn aanvaard.

2.2  Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van contractant zijn niet van toepassing, tenzij schriftelijk anders 
 overeengekomen.

2.3  OutSight Media behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. OutSight Media 
 zal Contractant van de wijzigingen cq. aanvullingen tenminste 30 dagen voordat de wijzigingen cq. aanvullingen van kracht worden op  
 de hoogte stellen. Indien Contractant een wijziging cq. aanvulling niet wil accepteren, kan Contractant tot de datum waarop de nieuwe  
 algemene voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst schriftelijk beëindigen tegen deze datum.

2.4   Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen
 van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen OutSight Media en contractant in overleg treden    
 teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige cq. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel    
 mogelijk het doel en de strekking van de nietige cq. vernietigde bepalingen in acht wordt genomen. 
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3. Verplichtingen van Contractant

3.1  contractant zal OutSight Media steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens 
 of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen, zonder hiervoor kosten aan OutSight Media in rekening te brengen.

3.2  contractant is verantwoordelijk voor de juiste invoer van gegevens. Indien blijkt dat voor de uitvoering van de overeenkomst 
 noodzakelijke gegevens onjuist zijn ingevoerd, heeft OutSight Media het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst 
 en het recht om de hierdoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen. 

3.3  Contractant zal de ter beschikking gestelde diensten/producten niet gebruiken voor handelingen en/of gedragingen
 die in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde, de etiquette, de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.   
 Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen en/of gedragingen: spamming, inbreuk plegen op auteurs   -
 rechtelijke beschermingen werk(en) of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden of het op andere  
 wijze lastigvallen van personen.

3.4   Indien contractant handelt/zich gedraagt in strijd met artikel 3.3 van de overeenkomst, zal OutSight Media per direct de hosting op 
 Internet van de commercial stopzetten. De betalingsverplichting en overige verplichtingen van contractant uit de overeenkomst blijven  
 onverminderd van kracht.3.5 Contractant zal OutSight Media vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van OutSight Media  
 daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het  
 nalaten van contractant.

4. Verplichtingen van OutSight Media

4.1  OutSight Media zal er zorg voor dragen dat de werkzaamheden die zij in het kader van de overeenkomst verricht,
 worden uitgevoerd door ter zake deskundig personeel en zal zich ervoor inspannen dat de werkzaamheden naar beste weten en kunnen  
 worden uitgevoerd.

4.2  Indien OutSight Media haar verplichtingen niet kan nakomen ten gevolge van stagnatie in of ontbreken van toelevering van voor de dienst  
 benodigde hulpmiddelen of onderdelen zal OutSight Media zich inspannen om de contractant een passend alternatief aan te bieden.

5. Rechten van intellectuele eigendom

5.1   Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde zaken en/of werken,  
 berusten uitsluitend bij OutSight Media. Contractant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden  
 of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal contractant de werken of andere materialen niet verveelvoudigen of  
 daarvan kopieën vervaardigen.

5.2  Het is OutSight Media toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de werken. Indien OutSight Media door 
 middel van technische bescherming de werken heeft beveiligd, is het de contractant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te 
 ontwijken.

5.3  Afdracht van overige rechten en rechten aan derden, waaronder maar niet uitsluitend auteurs- en portretrecht, 
 zijn de verantwoordelijkheid van de contractant.

5.4  Wat betreft Zaken en/of Werken welke OutSight Media zelf heeft gegenereerd en/of ontwikkeld, vrijwaart OutSight
 Media Contractant tegen aanspraken van derden ter zake die Zaken en/of Werken uitsluitend vanwege een (vermeend) inbreuk op 
 een in Nederland geldend intellectueel eigendomsrecht. Contractant zal op verzoek van OutSight Media in dergelijke gevallen (I) de 
 benodigde en adequate medewerking verlenen aan OutSight Media, (II) OutSight Media onverwijld schriftelijk informeren over het   
 bestaan en de inhoud van de aanspraak, (III) de behandeling van de betreffende zaak overlaten aan OutSight Media, en (IV) zonodig  
 adequate volmachten aan OutSight Media verlenen om zich, zo nodig in naam van Contractant, tegen de aanspraak te verweren.
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6. Leveringstermijnen

6.1  alle door OutSight Media genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het 
 aangaan van de overeenkomst aan OutSight Media bekend waren en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele over
 schrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt OutSight Media niet in verzuim. OutSight Media is niet gebonden aan  
 (leverings)termijnen, indien de overschrijding is veroorzaakt door buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan 
 van de overeenkomst hebben voorgedaan. Indien overschrijding van enige termijn dreigt zullen OutSight Media en contractant zo spoedig  
 mogelijk in overleg treden.

7. Vergoedingen

7.1  Contractant is aan OutSight Media de overeengekomen vergoedingen verschuldigd voor door contractant afgenomen diensten.

7.2  De in artikel opgenomen vergoedingen zijn verschuldigd 14 dagen nadat de werken aan contractant ter beschikking zijn gesteld. 

7.3 Alle vergoedingen die de contractant aan OutSight Media verschuldigd is, zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke  
 van overheidswege worden opgelegd.

8. Betalingen

8.1  Vanaf de datum dat contractant in verzuim verkeerd, is OutSight Media gerechtigd de wettelijke rente die geld voor handelsovereen-
 komsten, administratiekosten en de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte in rekening te brengen. 

8.2  Bij twijfel over kredietwaardigheid van contractant kan OutSight Media de contractant vragen zekerheid te stellen. Indien de contractant  
 hiermee niet instemt, is OutSight Media gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te staken danwel de overeenkomst te  
 beëindigen. 

9.  Duur en beëindiging van de overeenkomst

9.1  De overeenkomst wordt aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur van 3 maanden, 1 jaar, 2 jaar of 3 jaar.

9.2  Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij,
 na een deugdelijke en zo gedetailleerde mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering  
 van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst

9.3  OutSight Media kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst door schriftelijke
 kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien contractant – al dan niet voorlopig – surseance van 
 betaling wordt verleend, indien ten aanzien van contractant faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliqui 
 deerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. OutSight Media zal wegens deze  
 beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. 

9.4  Indien contractant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 

9.5  Reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalings 
 verplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij OutSight Media ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die  
 OutSight Media voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht  
 of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de  
 ontbinding direct opeisbaar.
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10.  Geheimhouding

10.1  Elke partij is verplicht tot geheimhouding jegens derden van alle gegevens van vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn 
 verkregen van de andere partij.

10.2  Elke partij zal de van de andere partij verkregen informatie waarop de geheimhoudingsverplichting rust uitsluitend gebruiken voor het  
 doel waarvoor de informatie verkregen is. 

11. Contractoverneming

11.1  Contractant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke 
 toestemming van OutSight Media. Aan de toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

12.  Aansprakelijkheid en vrijwaringAansprakelijkheid en vrijwaringAansprakelijk

12.1 OutSight Media is in het kader van de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst niet aansprakelijk voor enige schade 
 ten gevolge van het gebruik van Diensten van OutSight Media, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van OutSight  
 Media.

12.2  OutSight Media is bij een haar toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst vanwege opzet of grove schuld niet  
 aansprakelijk voor door Contractant geleden indirecte schade (daaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst,  
 gemiste besparingen, schade aan gegevensbestanden en schade door bedrijfsstagnatie).

12.3  Indien en voor zover directe, materiële schade wordt veroorzaakt doordat OutSight Media vanwege opzet of grove schuld in haar 
 verantwoordelijkheden toerekenbaar tekortschiet, is OutSight Media hoogstens aansprakelijk tot maximaal een bedrag dat gelijk is aan  
 het totaal van de door Contractant voor geleverde Diensten aan OutSight Media betaalde bedragen.

12.4  Schade waarvoor OutSight Media aansprakelijk kan worden gehouden, dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 dagen na het  
 ontstaan daarvan schriftelijk aan OutSight Media te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis van OutSight Media is  
 gebracht, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij contractant aannemelijk maakt dat de schade niet eerder gemeld had kunnen  
 worden.

12.5  Contractant zal OutSight Media vrijwaren tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade, die is ontstaan door of via de 
 dienst verlening van OutSight Media, dan wel als gevolg van het niet nakomen door contractant van zijn verplichtingen op grond van de  
 overeenkomst.

13.  Wijziging en Meerwerk

13.1  Indien OutSight Media op verzoek of met voorafgaande instemming van Contractant werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht  
 die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Contrac 
 tant aan OutSight Media worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van OutSight Media. OutSight Media is echter niet verplicht 
 aan een dergelijk verzoek te voldoen en zal daarvoor een afzonderlijke schriftelijke Overeenkomst sluiten.



�������������

��������������    
��� � � � � � � ��� � � � ��� � �� ���� � � � � ���� �� � � � � � ���� � � � � �� �
� � � ���� � � � � � ���� � � � � �� � � � � � ���� � � ��� � � � �� � � � � � � � ������� �
� ���� �� � � � � � � � � � � � � �� � � � �� �� �� � �� � � ��� � � � � � �� � ���

0229 270 548
Neem contact op
�����������������������
�����������������������

14.  Beveiliging en Privacy

14.1  Contractant staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen  
 de voorschriften bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens gesteld, stipt in acht zijn en zullen worden genomen en dat alle  
 voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht. Contractant zal OutSight Media alle ter zake gevraagde informatie verstrekken. OutSight  
 Media zal voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van de persoonsregistraties zorg dragen.

14.2  OutSight Media is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van Contractant of derden die ondanks de door OutSight Media  
 genomen maatregelen mocht ontstaan. Contractant vrijwaart OutSight Media voor aanspraken van derden ter zake.

15.  Toepasselijk recht

15.1  Onderhavige algemene voorwaarden en de Overeenkomst tussen OutSight Media en Contractant wordt beheerst door 
 Nederlands recht.

15.2  De geschillen welke tussen OutSight Media en Contractant mochten ontstaan naar aanleiding van een door OutSight Media 
 met Contractant gesloten Overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, 
 zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Alkmaar.


