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Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de Opdrachtgever
producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een
overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door
InnSane worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak
tussen die derde en InnSane;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Opdrachtgever gebruik kan maken van zijn
herroepingsrecht;
3. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die
verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van
zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat
de Opdrachtgever of opdrachtnemer in staat stelt om informatie die aan hem
persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of
gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de
informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen
informatie mogelijk maakt;
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8. Opdrachtnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot)
digitale inhoud en/of diensten aan opdrachtgever aanbiedt;
9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen InnSane en de
Opdrachtgever wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor
verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en
met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt
van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het
sluiten van een overeenkomst, zonder dat opdrachtgever en opdrachtnemer
gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
Artikel 2 - Identiteit van de opdrachtnemer
InnSane
Ternate 42
3772EW Barneveld
Telefoonnummer: 0342 794516
E-mailadres: info@InnSane.nl
KvK-nummer: 66480078
Btw-identificatienummer: NL193072592B01
Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van InnSane en op
elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen opdrachtnemer en
opdrachtgever.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze
algemene voorwaarden aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit
redelijkerwijs niet mogelijk is, zal InnSane voordat de overeenkomst op afstand
wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij InnSane
zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk
kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking
van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst
van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Opdrachtgever
ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Opdrachtgever
op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de
overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de
algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en
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dat zij op verzoek van de Opdrachtgever langs elektronische weg of op andere
wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productof dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van
overeenkomstige toepassing en kan de Opdrachtgever zich in geval van
tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor
hem het meest gunstig is.
Artikel 4 - Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend. Behalve als in de offerte een
termijn voor aanvaarding is gezet. Een offerte of aanbieding vervalt automatisch
wanneer het bestelde product of de dienst niet meer aangeboden wordt.
Ondertekent de opdrachtgever de offerte niet binnen 14 dagen? Ook dan vervalt
deze. Een offerte is eenmalig. Voor toekomstige overeenkomsten kan de
Opdrachtgever dus niet uitgaan van dezelfde afspraken.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende
gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever
mogelijk te maken. Als InnSane gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een
waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of
digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden
InnSane niet.
3. InnSane is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden
aan de levering te verbinden. Als een bestelling niet wordt geaccepteerd, zal
InnSane dit binnen vijf werkdagen na ontvangst van de bestelling meedelen.
4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Opdrachtgever duidelijk is wat
de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn
verbonden.
Artikel 5 - De prijs
1. Alle prijzen van de aangeboden producten zijn uitgedrukt in euro’s, in
overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn exclusief
omzetbelasting en eventuele andere heffingen. Alle prijzen zijn onder voorbehoud
van druk- en zetfouten.
2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de
aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen
als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
3. In afwijking van het vorige lid kan InnSane producten of diensten waarvan de
prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar InnSane
geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan
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schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn,
worden bij het aanbod vermeld.
Artikel 6 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op
het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het
voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard,
bevestigt InnSane onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de
aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door
InnSane is bevestigd, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.
3. InnSane kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de
opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die
feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de
overeenkomst op afstand. Indien InnSane op grond van dit onderzoek goede
gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering
bijzondere voorwaarden te verbinden.
Artikel 7 - Contractsduur en uitvoeringstermijn
1. In het geval dat in verband met de uitvoering van de werkzaamheden tussen
opdrachtnemer en opdrachtgever een termijn is overeengekomen, dan geldt deze
termijn slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen. Opdrachtnemer biedt ten aanzien van afgesproken levertijden
geen enkele garantie en niet-tijdige levering geeft opdrachtgever geen recht op
schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of opschorting van enige
verplichting jegens opdrachtnemer.
Artikel 8 - Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende
voorwaarden, dienen de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen te worden
voldaan binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een
overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag
nadat de opdrachtgever de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. De opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde
betaalgegevens onverwijld aan InnSane te melden.
3. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is
deze, nadat hij door InnSane is gewezen op de te late betaling en InnSane de
opdrachtgever een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn
betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-
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dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente
verschuldigd en is InnSane gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke
incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal:
15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende €
2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. InnSane
kan ten voordele van de opdrachtgever afwijken van genoemde bedragen en
percentages.
Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door opdrachtnemer geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen
rapporten, ontwerpen, apparatuur, software, (elektronische) bestanden, etc.,
blijven eigendom van opdrachtnemer totdat de opdrachtgever aan alle
verplichtingen jegens opdrachtnemer heeft voldaan.
2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende
zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken
danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht
opdrachtnemer direct daarvan op de hoogte te stellen.
4. Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te
verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade
alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter
inzage te geven.
5. Voor het geval dat opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten
wil uitoefenen, geeft opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en onherroepbare
toestemming aan opdrachtnemer om al die plaatsen te (doen) betreden waar de
eigendommen van opdrachtnemer zich bevinden en die zaken mee terug te (doen)
nemen.
Artikel 10 – Garantie en aansprakelijkheid
1. Gezien de aard van de werkzaamheden en de subjectieve beoordelingsaspecten
die bij de werkzaamheden een rol spelen, is opdrachtnemer niet aansprakelijk
voor enige schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van een handelen of
nalaten van opdrachtnemer in de nakoming van de overeenkomst of anderszins,
behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld. Gevolgschade,
waaronder begrepen gederfde winst of geleden verliezen zal nimmer voor
vergoeding in aanmerking komen.
2. In het geval dat opdrachtnemer aansprakelijk is voor door opdrachtgever geleden
schade, is de schade die opdrachtnemer gehouden is te vergoeden nooit meer dan
de factuurwaarde van de werkzaamheden, waarvan het gebrek oorzaak is geweest
van de schade of - indien dit niet is vast te stellen - de factuurwaarde van de
werkzaamheden die opdrachtnemer op het tijdstip dat de schade veroorzakende
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gebeurtenis zich heeft voorgedaan ten behoeve van opdrachtgever heeft
uitgevoerd.
3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer ten aanzien van alle aanspraken van
derden voor schade die verband houdt of voorvloeit uit de overeenkomst.
4. De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld
worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van
opdrachtnemer en ieder ander van wiens hulp opdrachtnemer gebruik maakt bij
de uitvoering van de werkzaamheden.
5. De aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die opdrachtnemer aan een derde
heeft opgedragen, is beperkt tot zover als de derde de opdrachtnemer effectief
vrijwaart.
Artikel 11 - Klachtenregeling
1. Klachten over de werkzaamheden dienen door opdrachtgever binnen acht (8)
dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na voltooiing van
de betreffende werkzaamheden, schriftelijk aan opdrachtnemer te worden gemeld.
Dergelijke ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving
van de door opdrachtgever gestelde tekortkoming te bevatten, zodat
opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
2. Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer in de gelegenheid worden
gesteld om de werkzaamheden nog eens te verrichten. In het geval dat het alsnog
verrichten van de werkzaamheden naar objectieve maatstaven niet meer mogelijk
is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10.
Artikel 12 - Overmacht
1. In het geval van overmacht hoeft InnSane niet aan zijn verplichtingen jegens de
Opdrachtgever te voldoen. Dit mag zolang er sprake van overmacht is.
2. Overmacht is iedere onvoorzienbare omstandigheid waardoor het nakomen van de
afspraken geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd, voorbeelden hiervan zijn:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

stakingen
ziekte onder personeel
brand, overstroming
waterschade
oorlogen en opstanden
export- en/of importbeperkingen
bedrijfsstoringen
energiestoringen
storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte
communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn
van de website.
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o
o

niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde
derden
het ontbreken van via overheidswege te verkrijgen vergunningen.

Artikel 13 - Intellectuele eigendom
1. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen,
overeenkomsten, ontwerpen, software etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden
gebruikt ten behoeve van opdrachtgever en mogen door opdrachtgever zonder
voorafgaande toestemming van opdrachtnemer niet worden verveelvoudigd,
openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard
van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
2. Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden
toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen
vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
3. Opdrachtnemer is gerechtigd om al hetgeen door opdrachtnemer is vervaardigd te
signeren en/of te gebruiken ter promotie van de eigen organisatie en
dienstverlening.
Artikel 14 - Geheimhouding
1. Indien opdrachtnemer - op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke
uitspraak - gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde
rechter aangewezen derden te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet
kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkent of
toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot
schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot
ontbinding van de overeenkomst.
Artikel 15 - Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen InnSane en de opdrachtgever waarop deze algemene
voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
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