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1. Begrippen 
1. In dit addendum wordt begrepen onder:
b. Gebruiker: degene die gebruik wil maken of maakt van de Toepassingen (onder Gebruiker mede – maar niet uitsluitend –
begrepen de Opdrachtgever).
c. Webba: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Webba B.V., statutair gevestigd te (7821 AC) Emmen,
aan de Kapitein Nemostraat 20 en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 55289762.
d. De Opdrachtgever: de (weder)partij die een Overeenkomst met Webba sluit. 
e. Overeenkomst: de Overeenkomst, zijnde het geheel van afspraken tussen Webba en de Opdrachtgever tot het verrichten
van werkzaamheden, leveringen en/of diensten.

2. Geldigheidsduur offertes en betaaltermijn
1. Webba heeft het recht uitgebrachte offertes te herroepen. De offertes hebben, tenzij anders in de offerte aangegeven,
een geldigheidsduur van maximaal 30 dagen, te rekenen vanaf de datum zoals vermeld in de offerte.
2.  Webba hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald binnen de gestelde
betalingstermijn, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld.
Hiervoor mag Webba administratiekosten in rekening brengen. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever
zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

3. Duur en beëindiging.
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van één (1) jaar vanaf ondertekening door beide partijen.
2. Na verloop van de periode als bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt de Overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd voor
een periode van één (1) jaar, tenzij Partijen aangeven de Overeenkomst te willen beëindigen.
3. De Overeenkomst kan op ieder moment door Partijen worden opgezegd met een opzegtermijn van twee (2) maanden.
4. Webba mag de Overeenkomst per direct beëindigen op het moment dat Opdrachtgever aan Webba meedeelt niet meer
in staat te zijn om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen of op het moment dat Webba uit de omstandigheden mag
afleiden dat Opdrachtgever niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen of op het moment dat (de onderneming
van) Opdrachtgever zijn activiteiten staakt.
5. De Overeenkomst eindigt van rechtswege indien:
a) Opdrachtgever, al dan niet voorlopig, surseance van betaling wordt verleend.
b) Ten aanzien van Opdrachtgever een faillissement wordt uitgesproken.
c) De onderneming van Opdrachtgever anderszins wordt geliquideerd, gestaakt, beëindigd of geheel of gedeeltelijk
aan een derde wordt overgedragen.
6. Opzegging van de Overeenkomst wordt gedaan middels een aangetekend schrijven, waarbij e-mail kan volstaan indien
beide Partijen hier aantoonbaar akkoord mee zijn gegaan. 
7. Bij  beëindiging  van  de  Overeenkomst,  om  welke  reden  dan  ook,  is  Webba  niet  verplicht  door  Opdrachtgever
vooruitbetaalde bedragen te retourneren.

4. Volledige dienstverlening en aansprakelijkheid
1.  Webba  staat  op  geen  enkele  manier  in  voor  de  kwaliteit  van  de  in  de  Overeenkomst  bepaalde  dienst,  indien  de
Opdrachtgever geen bijpassend hostingpakket en/of licentie aanschaft. 
2.  Webba aanvaardt  geen aansprakelijkheid  voor  de inhoud van  de  door  haar  gebouwde websites.  Opdrachtgever  is
uitdrukkelijk zelf verantwoordelijk voor het naleven van wettelijke verplichtingen die verbonden zijn aan het exploiteren
van een webshop.  

5. Fair Use Policy
1. Voor het gebruik van de diensten geldt een ‘fair use policy’. Dit houdt in dat de Gebruiker in beginsel, binnen de grenzen
van hetgeen is  overeengekomen,  onbeperkt  gebruik  mag maken van de diensten,  maar dat  overmatig  gebruik  niet  is
toegestaan. De Gebruiker zal er voor zorg dragen dat hij door gebruikmaking van de diensten het systeem van Webba en
haar partner(s) zo min mogelijk belast.

6. Aanvullende eisen bij aanvraag domeinnaam
1.  Indien  voor  het  gebruik  of  de  aanvraag  van  een  bepaalde  domeinnaam  of  een  bepaalde  domeinnaamextensie
voorwaarden worden gesteld door de instantie die de betreffende domeinnaam danwel extensie uitgeeft dient de afnemer
aan deze voorwaarden te voldoen, bij gebreke waarvan Webba het recht heeft de toegekende domeinnaamregistratie van
afnemer ongedaan te maken, danwel de registratieprocedure op te schorten.

7. Toepasselijkheid aanvullende voorwaarden
1.  Dit addendum is een aanvulling op de Nederland ICT-voorwaarden (gedeponeerd bij de kamer van koophandel onder
nummer 30174840) en is van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Webba en Opdrachtgever zoals beschreven in
artikel  1  sub  e  van  dit  addendum.  Bij  strijdigheid  tussen  het  addendum  en  de  Nederland  ICT-voorwaarden  gaat  dit
addendum voor.


