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Algemeen
– Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Oviseo. De voorwaarden
zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Oviseo. Op verzoek zenden
wij u een schriftelijk exemplaar.
– Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en
betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Oviseo behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of
betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
– Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of
bedingen van derden niet door Oviseo erkend.
– Oviseo garandeert dat het geleverde product/dienst beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet
aan de in het aanbod vermelde specificaties.
– Voor het gebruik van Oviseo geldt een fair use policy. Om de kwaliteit van de dienstverlening van
Oviseo voor iedereen te garanderen en om misbruik te voorkomen kan Oviseo een maximum
instellen voor het aantal websites dat een gebruiker kan toevoegen.
– Zowel de afnemer als Oviseo behouden zich het recht om zonder opgaaf van reden het afgesloten
abonnement ieder moment te annuleren.
Prijzen
– Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen
dit noodzakelijk maken.
– Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en
zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
– Oviseo levert abonnementen voor onbepaalde tijd, maandelijks afgeschreven. Na 2 mislukte
afschrijvingen zal het abonnement tijdelijk worden geannuleerd.
– Afhankelijk van de locatie van de gebruiker zal BTW worden geheven. Indien er een verandering in
het BTW tarief plaatsvindt behoudt Oviseo zicht het recht de prijs aan te passen.
Herroepingsrecht
– Wegens de aard van de door Oviseo geleverde producten heeft de afnemer geen recht op het
Herroepingsrecht, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand. (artikel 7:5 BW)
Gegevensbeheer
– Indien u een bestelling plaatst bij Oviseo, dan worden uw gegevens opgenomen in het
klantenbestand van Oviseo. Oviseo houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens
niet verstrekken aan derden.
– Oviseo respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een
vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
– Oviseo maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om
uzelf van deze lijst te verwijderen.
Aanbiedingen
– Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
– Mondelinge toezeggingen verbinden Oviseo slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
bevestigd.
– Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Oviseo zich het recht voor de
aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of
daarvan af te wijken.
– Aanbiedingen van Oviseo gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

–

–

Oviseo kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te
begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of
verschrijving bevatte.
Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk
overeengekomen.

Overmacht
– Oviseo is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden
nagekomen ten gevolge van overmacht.
– Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in
redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze
toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer
en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden,
werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers
en/of fabrikanten van Oviseo alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of
transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
– Oviseo behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten
en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen
dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen
geval is Oviseo gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
– Indien Oviseo bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft
voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds
geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur
te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q.
leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
– Oviseo is geenszins geliëerd aan de diensten van Google, Facebook, Twitter, Reddit, Digg, Tumblr,
Instagram en overige derde partijen. Oviseo kan niet door de afnemer aansprakelijk worden gesteld
voor acties van derde partijen.
Toepasselijk recht/bevoegde rechter
– Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
– Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Oviseo en koper, welke niet in
onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement
Amsterdam kennis, tenzij Oviseo er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van
de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren
tot de competentie van de kantonrechter.

