Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Meridaux: de eenmanszaak Meridaux gevestigd aan de Grunewaldstraat 56, 1328
VD te Almere, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Almere onder nummer
58045775.
2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Meridaux de opdracht geeft
tot het (doen) verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van diensten of die
producten van Meridaux afneemt.
3. Werken: alle, al dan niet in opdracht van de Opdrachtgever, door Meridaux
vervaardigde voortbrengselen op het gebied van letterkunde, wetenschap of kunst,
digitaal of fysiek.
4. Hostingdiensten: dienstverlening waarbij tegen betaling ruimte wordt aangeboden
voor het opslaan van informatie, afbeeldingen, of andere inhoud die toegankelijk is
via een website , het doorleveren of beheren van een dergelijke dienst daaronder
mede begrepen.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes,
overeenkomsten en leveringen van Meridaux, van welke aard dan ook, daaronder
mede begrepen het gebruik van Werken door de Opdrachtgever, in de breedste zin
van het woord, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk
schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
2. Eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand
gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van
toepassing indien en voor zover deze door Meridaux uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
aanvaard.
3. Wanneer door Meridaux gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend
afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat
onverlet haar recht alsnog directe en stricte naleving van deze voorwaarden te eisen.
De Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit
dat Meridaux onderhavige voorwaarden soepel toepast.
4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met
Meridaux, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
5. Indien met Opdrachtgever meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden
aangeduid, zal ieder van deze (rechts)personen of ondernemingen hoofdelijk
gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met Meridaux gesloten
overeenkomst.
6. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of
enige andere overeenkomst met Meridaux in strijd mochten zijn met een dwingende
wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling
komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Meridaux vast te
stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling. De overige
bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden blijven in dit geval
onverminderd van kracht.
7. Meridaux behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te
wijzigen. Met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden komt de
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toepasselijkheid van alle voorgaande (versies van) algemene voorwaarden te
vervallen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen en offertes van Meridaux zijn herroepelijk en worden vrijblijvend
gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
2. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens
hem aan Meridaux opgegeven eisen, specificaties van de prestatie en andere
gegevens waarop Meridaux haar aanbieding baseert.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Meridaux niet tot het verrichten van een
gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven
prijs.
4. De inhoud van de opdracht wordt uitsluitend bepaald door de in de offerte en
opdrachtbevestiging gegeven omschrijving van de opdracht.
5. De prijzen in de aanbiedingen en offertes van Meridaux zijn exclusief BTW en andere
heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te
maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders
aangegeven.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
1. Meridaux zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren,
de belangen van de Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven
naar een voor de Opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal
Meridaux de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de
werkzaamheden.
2. De Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of
wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Meridaux mogelijk te maken, zulks
in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en
duidelijke gegevens of materialen.
3. Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan
dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of
proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien Meridaux, al dan
niet in naam van de Opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de Opdrachtgever op verzoek van
Meridaux zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.
4. Een door Meridaux opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft
een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeen komst
anders blijkt. De Opdrachtgever dient Meridaux in het geval van overschrijding van
de opgegeven termijn schriftelijk in gebreke te stellen.
5. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onder
zoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten,
auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel
onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de
Opdrachtgever.
6. Indien Meridaux door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, of deugdelijke
en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of
briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze
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extra werkzaamheden voortijdig aangegeven worden en apart worden gehonoreerd,
op basis van de door Meridaux gehanteerde honorariumtarieven.
7. Indien de Opdrachtgever na oplevering van de Werken wijzigingen daarin wenst aan
te laten brengen, dan zal de Opdrachtgever Meridaux daartoe opdracht geven. De
kosten voor het uitvoeren van deze wijzigingen worden aanvullend aan de
Opdrachtgever in rekening gebracht.
8. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 kalenderdagen
na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Meridaux te worden medegedeeld, bij
gebreke waarvan de Opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht
volledig te hebben aanvaard.

Artikel 5. Inschakeling van derden
1. Meridaux is zonder voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever gerechtigd een
of meer derden in te schakelen voor (een gedeelte van) de overeenkomst.
2. Indien bij de uitvoering van de opdracht Meridaux volgens uitdrukkelijke afspraak
voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze
goederen of diensten worden doorgegeven aan de Opdrachtgever, dan zullen de
bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot
de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook
gelden jegens de Opdrachtgever.

Artikel 6. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten
1. Door Meridaux vervaardigde Werken mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming
van Meridaux niet worden bewerkt, verwerkt of op een andere manier worden
gebruikt dan waarvoor het Werk oorspronkelijk werd vervaardigd.
2. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de
overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Werken, berusten uitsluitend
bij Meridaux, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Voor zover een dergelijk
recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend
Meridaux daartoe bevoegd.
3. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij volgens overeenkomst,
deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of
verdergaand recht van de Opdrachtgever tot verveelvoudiging of openbaarmaking
van Werken is uitgesloten. Een aan de Opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is
niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden. Enig recht de Werken te wijzigen
bestaat alleen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de Opdrachtgever werd
toegekend.
4. De Opdrachtgever verkrijgt voormelde gebruiksrechten eerst op het moment dat hij
aan al zijn verplichtingen jegens Meridaux heeft voldaan.
5. Indien enig recht van intellectueel eigendom op de Werken wordt overgedragen van
Meridaux aan de Opdrachtgever, behoudt Meridaux een onbeperkte en
eeuwigdurende licentie om de Werken en onderdelen daarvan te gebruiken in haar
bedrijfsvoering en uit te leveren aan derden. Meridaux zal de Werken alleen in
onderdelen uitleveren aan derden.
6. Meridaux behoudt te allen tijde het recht de door de uitvoering van de overeenkomst
toegenomen kennis ten behoeve van andere opdrachtgevers te gebruiken, voor
zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever beschikbaar komt
voor derden.
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7. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding van auteursrechten,
merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de Werken
te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het
vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Werken.
8. Meridaux heeft het recht technische maatregelen te nemen ter bescherming van de
Werken. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of
te ontwijken.
9. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de Werken dat buiten de
overeengekomen gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het
auteursrecht van Meridaux. Per inbreuk makende handeling is de Opdrachtgever aan
Meridaux een onmiddellijk en volledig opeisbare boete van tien (10) maal het aan de
Opdrachtgever, met betrekking tot de vervaardiging van de Werken, in rekening
gebrachte factuurbedrag verschuldigd, onverminderd het recht van Meridaux op
schadevergoeding en onverminderd het recht van Meridaux om (aanvullende)
rechtsmaatregelen te treffen om de schending van het auteursrecht te (doen)
beëindigen.
10. Tenzij het Werk er zich niet voor leent, is Meridaux te allen tijde gerechtigd haar
naam op of bij het Werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de
Opdrachtgever niet toegestaan, tenzij anders overeengekomen, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming het Werk zonder vermelding van de naam van Meridaux
openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Artikel 7. Hostingdiensten
1. De Opdrachtgever onthoudt zich van handelingen en/of gedragingen en het opslaan
en/of (doen) verspreiden van materialen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke
bepalingen, de nettiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de
overeenkomst en deze algemene voorwaarden, waaronder in ieder geval maar niet
uitsluitend begrepen:
a. smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haat zaaiend
materiaal,
b. erotisch of pornografisch materiaal of het verspreiden ervan, tenzij expliciet
toegestaan in de offerte,
c. materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder in ieder geval
maar niet uitsluitend begrepen auteursrechten, merkrechten en portretrecht,
d. materiaal dat schending van de persoonlijke levenssfeer van derden oplevert,
waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder
toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of
het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste
communicatie,
e. materiaal dat hyperlinks, torrents of vergelijkbare informatie bevat waarvan
Opdrachtgever weet of moet weten dat die verwijst naar materiaal dat
inbreuk maakt op rechten van derden,
f. materiaal dat ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie
bevat,
g. materiaal dat kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat,
h. spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met
dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote hoeveelheid plaatsen op
internet plaatsen van een bericht met dezelfde inhoud, of
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i.

hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of
computersystemen op het internet.
2. Opdrachtgever vrijwaart en houdt Meridaux schadeloos van alle aanspraken met
betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen gegevens, informatie, website(s)
en dergelijke. Meridaux is gerechtigd om naam, adres en andere identificerende
gegevens van de Opdrachtgever af te geven aan derden die claimen dat de
Opdrachtgever niet in overeenstemming handelt met de bepalingen van dit artikel,
tenzij dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
3. Meridaux kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer
per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de door Meridaux
geleverde Hostingdienst. Bij overschrijding van dit maximum is Meridaux gerechtigd
extra kosten in rekening te brengen. Meridaux aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor schade die het gevolg is van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of
wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of
dataverkeer is bereikt.
4. Meridaux aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade welke voortvloeit uit
storingen of gebreken in door haar aangeboden Hostingdiensten, verlies van data
en/of derving van inkomsten daaronder mede begrepen.

Artikel 8. Aanvraag van domeinnamen en IP-adressen
1. Op verzoek van de Opdrachtgever bemiddelt Meridaux bij de aanvraag van een
domeinnaam of IP-adres.
2. De aanvraag, toekenning en het gebruik van een domeinnaam en/of IP-adres zijn
afhankelijk van en onderworpen aan de geldende regels en procedures van de
desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet
Domeinregistratie Nederland (SIDN). De desbetreffende instantie beslist over de
toekenning van een domeinnaam en/of IP-adres. Meridaux vervult bij de aanvraag
slechts eenbemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook
daadwerkelijk wordt gehonoreerd.
3. De Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende
instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam.
4. De Opdrachtgever vrijwaart en houdt Meridaux schadeloos voor alle schade die
verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door de
Opdrachtgever.
5. Meridaux is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens
recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door
derden wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of
bewuste roekeloosheid van Meridaux.
6. Indien Meridaux een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van de
Opdrachtgever, zal Meridaux, tegen vergoeding, medewerking verlenen aan
verzoeken van de Opdrachtgever tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze
domeinnaam.
7. Meridaux heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken,
dan wel op haar eigen naam te plaatsen wanneer de Opdrachtgever aantoonbaar in
gebreke blijft bij de nakoming van de overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de
duur dat de Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke
termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.
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8. In geval van ontbinding van de overeenkomst wegens wanprestatie van de
Opdrachtgever is Meridaux gerechtigd de domeinnaam op te zeggen met
inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

Artikel 9. Bepalingen omtrent het verzenden van e-mail
1. Indien de opdracht er (mede) toe strekt dat Meridaux ten behoeve van de
Opdrachtgever elektronische berichten verstuurt (zoals e-mail nieuwsbrieven of
reclameberichten), gelden daarvoor de bepalingen in dit artikel.
2. De Opdrachtgever garandeert dat alle aangeleverde e-mailadressen of andere te
gebruiken contactgegevens correct zijn en dat de betreffende ontvangers expliciet
akkoord (Confirmed Opt- In) zijn gegaan met de ontvangst van de berichten die
volgens de overeenkomst dienen te worden verzonden.
3. De Opdrachtgever vrijwaart Meridaux voor alle aanspraken van derden, boetes en
andere sancties van overheidsinstanties daaronder inbegrepen, die Meridaux
ontvangt naar aanleiding van verzending van deze berichten door Meridaux.
4. Meridaux is gerechtigd uitvoering van de verzending op te schorten, overigens
zonder daarmee tot enige schadevergoeding jegens de Opdrachtgever gehouden te
zijn, indien Meridaux tijdens de uitvoering klachten ontvangt van ontvangers met de
strekking dat deze berichten zonder toestemming verzonden zouden zijn.

Artikel 10. Betaling
1. Betaling van abonnementsgelden geschiedt telkens per periode vooraf door middel
van bijschrijving op de rekening van Meridaux, tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen.
2. Overige door de Opdrachtgever aan Meridaux verschuldigde bedragen worden door
Meridaux aan de Opdrachtgever in rekening gebracht door middel van een (digitale)
factuur. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum,
tenzij de factuur een andere termijn vermeldt.
3. Bij niet tijdige betaling, verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim,
zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling is vereist.
4. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare
bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke
(handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Alle
(buiten)gerechtelijke kosten welke Meridaux maakt ter verkrijging van voldoening zowel in als buiten rechte - komen vanaf dat moment voor rekening van de
Opdrachtgever. In dat geval is de Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van
ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 40,00. Indien
de werkelijk door Meridaux gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag
uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
5. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Opdrachtgever
zijn de vorderingen van Meridaux en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens
Meridaux onmiddellijk opeisbaar.
6. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste
plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare
facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de
voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
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7. Meridaux is gerechtigd volledige aflossing van de hoofdsom te weigeren, indien
daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden
voldaan.

Artikel 11. Duur, opzegging en ontbinding van de overeenkomst
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geldt de overeenkomst voor onbepaalde
tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging,
met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van tenminste twee maanden.
2. Meridaux is gerechtigd om welke reden dan ook, de beschikbaarheid en het
(verdere) gebruik van de Hostingdiensten waarvoor een overeenkomst is aangegaan,
op ieder moment te staken. Meridaux is in geval van stopzetting niet verplicht nog
enige levering uit te voeren. De Opdrachtgever heeft in dat geval slechts recht op
gedeeltelijke restitutie van eventueel vooruitbetaalde abonnementsgelden.
3. Wanneer de Opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij het honorarium en
de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te
betalen.
4. Indien de overeenkomst door Meridaux wordt ontbonden wegens een toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de Opdrachtgever, dient
laatstgenoemde het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot
dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de Opdrachtgever op
grond waarvan Meridaux redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de
opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare
tekortkomingen.
5. Het honorarium en de gemaakte kosten als bedoeld in de vorige twee leden van dit
artikel zal ten minste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door Meridaux op
eigen naam aangegane verbintenissen met derden, alsmede ten minste 30% van het
resterende deel van het honorarium dat de Opdrachtgever bij volledige vervulling
van de opdracht verschuldigd zou zijn.
6. Zowel Meridaux als de Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk
geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surcéance van de
andere partij. Ingeval van faillissement van de Opdrachtgever heeft Meridaux het
recht het verstrekte gebruiksrecht te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd
met de redelijkheid en billijkheid zijn.
7. In geval van ontbinding door de Opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming
in de nakoming van de verplichtingen door Meridaux zullen de reeds geleverde
prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van
ongedaan making zijn, tenzij de Opdrachtgever bewijst dat Meridaux ten aanzien van
die prestaties in verzuim is. Bedragen die Meridaux vóór de ontbinding heeft
gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de overeenkomst reeds
naar behoren 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.
8. Indien de opdracht tot het vervaardigen van Werken, om welke reden dan ook,
voortijdig wordt beëindigd, is het de Opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem
ter beschikking gestelde Werken te gebruiken en komt elke in het kader van de
overeenkomst aan de Opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

Artikel 12. Buitengebruikstelling van Hostingdiensten en/of Werken
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1. Meridaux heeft het recht geleverde Werken en/of Hostingdiensten (tijdelijk) buiten
gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever een
verplichting jegens Meridaux niet nakomt of handelt in strijd handelt met de
overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Meridaux zal de Opdrachtgever
hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Meridaux kan
worden verlangd. De betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever blijven ook
tijdens de buitengebruikstelling onverminderd van kracht.
2. De buitengebruikstelling wordt opgeheven zodra de Opdrachtgever al zijn
verplichtingen jegens Meridaux is nagekomen.

Artikel 13. Privacy, geheimhouding en bewaarplicht
1. Aan Meridaux verstrekte persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet,
de toepasselijke gedragscode(s) en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
2. Meridaux zal in het kader van de opdracht alle redelijke voorzorgsmaatregelen
nemen ter bescherming van de belangen van de Opdrachtgever.
3. De Opdrachtgever zal zonder toestemming van Meridaux geen mededelingen doen
aan derden over de aanpak van Meridaux, haar werkwijze en dergelijke.
4. Meridaux alsmede de Opdrachtgever zullen zodanige maatregelen nemen dat alle
voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen
informatie van vertrouwelijke aard zal blijven. Informatie zal in ieder geval als
vertrouwelijk worden aangemerkt indien deze door een der partijen als zodanig is
aangeduid. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen
ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan
eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
5. Alle door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde informatie zal door Meridaux
uitsluitend worden gebruikt voor de verwezenlijking van de opdracht. Daarnaast kan
de informatie door Meridaux, haar partners of aan Meridaux gelieerde
ondernemingen worden gebruikt voor marketingdoeleinden.
6. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Meridaux gesloten
overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele
onderneming.
7. Na het voltooien van de opdracht hebben de Opdrachtgever en Meridaux jegens
elkaar geen bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Algemene voorwaarden

Artikel 14. Aansprakelijkheid
1. Indien Meridaux aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot
wat in deze bepaling is geregeld.
2. Indien Meridaux aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid
beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de overeenkomst, althans dat gedeelte
van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de
schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van
deze algemene voorwaarden.
b. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van
Meridaux aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan
Meridaux kunnen worden toegerekend.
c. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor
zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot
beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
4. Meridaux is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie.
5. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid
voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet
of grove schuld aan de zijde van Meridaux.

Artikel 15. Garanties en vrijwaringen
1. Meridaux garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen en dat,
indien er auteursrecht op het ontwerp rust, zij geldt als maker in de zin van de
Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.
2. De Opdrachtgever vrijwaart Meridaux of door Meridaux bij de opdracht ingeschakelde
personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het
gebruik van het resultaat van de opdracht.
3. De Opdrachtgever vrijwaart Meridaux voor aanspraken met betrekking tot rechten
van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of
gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Algemene voorwaarden

Artikel 16. Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle door Meridaux gesloten en te sluiten overeenkomsten is uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als
zodanig worden beschouwd – welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst
waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of
naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een
dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de
vestigingsplaats van Meridaux, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen
verzet. Dit laat onverlet dat Meridaux met de Opdrachtgever kan overeenkomen het
geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.
3. Indien er een geschil ontstaat tussen de Opdrachtgever en Meridaux zullen partijen
eerst in overleg treden om tot een minnelijke oplossing te komen. Het geschil zal
eerst aan de bevoegde Nederlandse rechter worden voorgelegd, mocht één der
partijen daartoe wensen over te gaan, wanneer het partijen niet lukt om binnen
dertig (30) werkdagen tot overeenstemming te komen.

