
Algemene voorwaarden en bepalingen    

m.b.t. contract met Bon Vivant In-site BV

    14-07- 1 van 3
Artikel 1 Algemeen

1. Bon Vivant In-site BV is een I.T.-activiteit van Bon Vivant. Gevestigd te Nunspeet, 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 61014737. Middels deze organisatie 
worden bedrijven voorzien van digitale promotionele middelen. Hierna te noemen  
contractgever.

2. Bedrijven welke een overeenkomst aangaan met Bon Vivant In-site BV worden hierna en in 
de contracten genoemd contractnemer.

Artikel 2  Doelstelling

1. Bedrijven via digitale systemen verkoopbevorderende middelen te verschaffen. 
2. Bon Vivant In-site BV werkt met het credo: ZORGELOOS, COMPLEET EN ACTUEEL OP INTERNET.

Artikel 3  Websites

1. Een standaard website (WIMA,WIMS, WIMB) zal 4 maal per jaar worden geüpdate, echter 
zeker binnen 6 maanden van de vorige update.

2. De standaard website mag uitsluitend aan de branche gerelateerde onderwerpen en items 
bevatten. Beoordeling hiervan geschiedt door Bon Vivant In-site BV.

3. Offertes zijn vrijblijvend en maximaal 6 weken geldig na offertedatum.
4.         Software van (WIMA,WIMS, WIMB) zijn onvervreemdbaar eigendom van Bon Vivant In-site 

BV.
5.         Wie is mijn slager.nl en Wie is mijn bakker.nl zijn handelsnamen van Bon Vivant In-site BV.

Artikel 4  Digitale systemen

1. Offertes zijn vrijblijvend en maximaal 6 weken geldig na offertedatum.
2. Hardware is verzekerd tot het aflevermoment.
3. Alle goederen geleverd door contractgever blijven eigendom tot het moment van volledige

betaling.
4. Voor transport wordt altijd minimaal € 30,- vergoeding gerekend.
5. Voor alle goederen gelden de door de producent gemelde garanties.
6. Sentisco en 2c-IT zijn handelsnamen van Bon Vivant In-site BV.
7. Software van Sentisco en 2c-IT zijn onvervreemdbaar eigendom van Bon Vivant In-site BV.
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Artikel 5  Aanvang en beëindiging van website contract     14-07- 2 van 3

   
1. De overeenkomst vangt aan direct na ondertekening van het Bon Vivant In-site BV contract 

door beide partijen. De website overeenkomst wordt voor de eerste maal aangegaan voor 
een periode van 2 jaar. 

2. De overeenkomst wordt ieder volgend jaar stilzwijgend verlengd met telkens 1 jaar.
3. De overeenkomst wordt beëindigd door opzegging van de contractnemer. Dit dient per 

aangetekend schrijven te geschieden bij Bon Vivant In-site BV 3 (zegge drie) maanden voor 
de beëindiging van de overeenkomst.

4. Door opzegging door Bon Vivant In-site BV. Dit kan geschieden in de gevallen dat de 
contractnemer heeft opgehouden te voldoen aan de bepalingen en voorwaarden zoals hier 
vermeld.

5. Staking van het bedrijf van contractnemer of Bon Vivant In-site BV.
6. De overeenkomst kan worden beëindigd door wederzijds goedkeuren.
7. De overeenkomst kan tussentijds niet eenzijdig door de contractnemer worden opgezegd. 
8. Bon Vivant In-site BV kan echter het contract onmiddellijk beëindigen indien redelijkerwijs 

niet van contractnemer verwacht mag worden het contract te laten voortduren.
9. Gaat Bon Vivant In-site BV akkoord met de beëindiging van het contract dan blijft 

contractgever desondanks toch rechten behouden m.b.t.  de overkomst gelden of het 
resterende gedeelte daarvan. Alle redelijkheid wordt daarbij in acht genomen.

10. Het is een contractnemer niet toegestaan de contractrechten te splitsen, te delen of ter 
beschikking te stellen van derden.

11. De website wordt geactiveerd na goedkeuring van de contractnemer, echter maximaal 3 
weken na aanbieding van het concept tenzij er redelijke redenen voor uitstel zijn of met 
wederzijds goedvinden.

12. Tijdens een update bezoek voor de website gegevens dienen alle benodigde gegevens 
verstrekt te worden; mondeling, schriftelijk en/of materiaal voor foto's. Aanvullingen 
dienen binnen 1 week aangeleverd te worden.

13. Bij een webhostingcontract starten de betalingen uiterlijk 8 weken na contractdatum.

Artikel 6  Betalingswijze

1. Met het tekenen van het webhostingcontract gaat contractnemer akkoord met het 
automatisch betalen van het standaard maandbedrag via het bancair incassosysteem door  
Bon Vivant In-site BV. Een maal per maand wordt het standaard bedrag van de rekening van 
de contractnemer afgeboekt.

3. Contractnemer ontvangt 1 maal per jaar een totaalfactuur.
4. Op het standaard maandbedrag zijn geen splitsingen mogelijk of deelbetalingen.
5. Indien het standaard maandbedrag niet geïnd kan worden verliest contractnemer zijn recht 

van verschijning op internet.
6. Extra activiteiten verricht voor contractnemer dienen binnen 14 dagen voldaan te zijn na 

ontvangst van de factuur.
7. Bij niet of niet tijdige betaling komen alle gerechtelijke en niet gerechtelijke 

invorderingskosten voor rekening van de contractnemer. Contractnemer is bovendien een 
rente verschuldigd van 1% per maand over het onbetaalde bedrag, tenzij de wettelijke rente
hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. Tevens verliest contractnemer 
zijn rechten van verschijning op internet.

8. Bon Vivant In-site BV werkt via automatische incasso. Bedragen tot € 1000,- worden, tenzij 
anders vastgelegd, via automatische incasso geïnd.

9. Bij orders vanaf € 1000,- dient 50% vooruitbetaling te geschieden voor levering.
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Artikel 7  Aansprakelijkheid     14-07- 3 van 3

1. Bon Vivant In-site BV is op geen enkele wijze aansprakelijk betreffende de inhoud van de 
site. Daar de contractnemer zelfstandig wijziging door kan voeren.

2. Verbindingsproblemen via internet vallen op geen enkele wijze onder aansprakelijkheid van 
Bon Vivant In-site BV.

3. Tekst en beeldmateriaal zijn eigendom van de auteur.
4. Bon Vivant In-site BV is behoudens de standaard wettelijke aansprakelijkheid, maximaal 

aansprakelijk voor het geleverde contractwaarde.

Artikel 8 Recht van wijziging

1. Bon Vivant In-site BV behoudt zich alle rechten voor om de portal van lay-out te wijzigen en 
zowel tekstueel als visueel.

2. Bon Vivant In-site BV behoudt zich alle rechten voor van wijzigingen van de site lay-out en 
van de inhoud van de ondersteunende portal tableaus, zowel tekstueel als visueel.

3. Er kunnen secondaire overeenkomsten worden gesloten als aanvulling op het 
standaardcontract. In deze secondaire contracten kan verwezen worden naar deze 
voorwaarden en bepalingen en zullen dan onder deze voorwaarden en bepalingen vallen. 
Deze secondaire contracten zullen een subnaam hebben.

4. De prijzen van het standaard maand bedrag worden op index jaarlijks aangepast.
5. De prijzen van de secondaire contracten worden op index jaarlijks aangepast.
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