
Dienstverleningsovereenkomst ICT en Webdesign 

Ondergetekenden: De heer Mike van Wingerden, namens The Media Wing, handelend onder 

KVK-nummer: 76614948 en hierna te noemen The Media Wing. 
 

en 

 

De persoon en/of bedrijf die per mail akkoord geeft op deze voorwaarden. 

 

In aanmerking nemende: dat The Media Wing zich zal inzetten diensten te verlenen, zoals 

weergegeven in het bijgevoegde ‘overzicht werkzaamheden’ op basis van een 

abonnementsvorm, waarbij abonnee maandelijks het verschuldigde bedrag 

zal voldoen; 

dat partijen hun onderlinge rechtsverhouding aangaande deze 

abonnementsvorm schriftelijk wensen vast te leggen. 

 

Komen overeen als volgt: Artikel 1: Aanvang, duur en doelomschrijving: 

1.1 Abonnee sluit met ingang van de datum van ondertekening een 

abonnement af met als doel om tegen zowel eenmalige als maandelijkse 

verschuldigde bedrag aan The Media Wing gebruik te kunnen maken van de 

diensten, genoemd in het ‘overzicht werkzaamheden’ 

1.2 Het abonnement wordt aangegaan voor een bepaalde tijd en zal van 

rechtswege aflopen op een jaar na ondertekening.  

 

Artikel 2: Voorwaarden dienstverlening  

2.1 The Media Wing draagt zorg voor het uitvoeren van de diensten 

zoals beschreven in het ‘overzicht werkzaamheden’. De werkzaamheden 

bestaan uit eenmalige diensten en servicediensten. 

2.2 De eenmalige diensten, zoals beschreven in het ‘overzicht 

werkzaamheden’ worden door abonnee vergoed op basis van de eenmalige 

betalingsvoorwaarden, zoals beschreven in artikel 4.1.a van deze 

overeenkomst. 

2.3 De servicediensten, zoals beschreven in het ‘overzicht 

werkzaamheden’ zijn terugkerende werkzaamheden die door The Media 

Wing zullen worden uitgevoerd op basis van een vast tarief per maand, zoals 

beschreven in artikel 4.1.b van deze overeenkomst.  

 

Artikel 3: Werkwijze The Media Wing eenmalige diensten 

3.1 The Media Wing streeft ernaar om binnen een week na de eerst 

ontvangen factuur de eerste conceptversie van het webdesign te presenteren. 

Indien het een webshop betreft, wordt deze termijn opgerekt tot twee weken. 

3.2 Tijdens het eerste contactmoment met de abonnee, streeftermijn 

van maximaal een week, heeft de abonnee het recht om wijzigingen 

betreffende het gepresenteerde webdesign door te geven. 

3.3 Indien abonnee gebruik maakt van de teksten die door The Media 

Wing zullen worden geschreven, zal hiervoor een interview noodzakelijk zijn. 

3.4 Indien The Media Wing de wijzigingen naar aanleiding van het 

eerste contactmoment heeft verwerkt, zal er een tweede contactmoment 

worden ingepland. Hierna heeft abonnee gedurende de periode van twee 

weken het recht om nodige en redelijke wensen en wijzigingen met betrekking 

tot het webdesign door te geven aan The Media Wing. 

Deze dienstverleningsovereenkomst is opgesteld door LeQal Advice (2019). 



3.5 Na de verstreken termijn tot wijzigingen, bedoeld in artikel 3.4, zal 

The Media Wing voor werkzaamheden vallend buiten deze overeenkomst een 

uurtarief rekenen van €50,00. 

 

Artikel 4: Betalingsvoorwaarden 

4.1 Abonnee verplicht zich met het akkoord gaan van deze 

overeenkomst tot het vergoeden van zowel de eenmalige diensten als de 

servicediensten volgens onderstaande betalingsvoorwaarden: 

4.1.a Abonnee vergoedt de eenmalige diensten door middel van een 

tweeledige betaling. De eerste betaling zal maximaal 14 dagen na 

ondertekening van deze overeenkomst plaatsvinden. De tweede betaling zal 

maximaal 14 dagen na het aflopen van de eerste betalingstermijn worden 

overgeboekt.  

4.1.b Abonnee vergoedt de servicediensten door een eenmalige 

overboeking van het abonnementsgeld voor een looptijd van een jaar of door 

middel van een maandelijkse betaling na facturatie door The Media Wing. 

4.2 Indien de verschuldigde betalingstermijn met betrekking tot de 

vergoeding van eenmalige diensten door abonnee wordt overschreden, doet 

dat niets af aan de betalingsverplichting van de tweede betalingstermijn, zoals 

genoemd in artikel 4.1.a. 

4.3 Indien de verschuldigde betalingstermijn met betrekking tot de 

vergoeding van servicediensten door abonnee wordt overschreden zal The 

Media Wing zich beroepen op de artikelen uit de meegeleverde algemene 

voorwaarden. 

4.4 Indien de opleverings-/presentatiedatum wordt uitgesteld op verzoek 

van The Media Wing, zal de factuurdatum evenredig met de vertraging 

worden verplaatst. 

 

Artikel 5: Verlenging en opzegging 

5.1 Het abonnement wordt stilzwijgend verlengd met de initiële duur. 

5.2 Abonnee dient om tot opzegging van het abonnement over te gaan 

drie maanden voor het einde van de looptijd op te zeggen via het 

contactformulier van The Media Wing.  

5.3 Indien abonnee het abonnement tussentijds wenst op te zeggen zal 

elk recht op restitutie van het betaalde en/of te betalen abonnementsgeld 

vervallen.  

5.4 The Media Wing is te allen tijde gerechtigd het abonnement op te 

zeggen en zal zich verplichten een redelijk en billijk te restitueren bedrag over 

te boeken aan abonnee. 

5.5 Indien abonnee het abonnement opzegt, staat hij het gebruiksrecht 

van de geleverde en gebruikte diensten, zoals omschreven in het ‘overzicht 

werkzaamheden’ af aan The Media Wing. 

 

Artikel 6: Overige voorwaarden 

6.1 The Media Wing is gerechtigd om zijn watermerk op de door hem 

geleverde diensten, zoals beschreven in het overzicht werkzaamheden, te 

plaatsen. 

6.2 Abonnee vrijwaart The Media Wing van garanties met betrekking tot 

de resultaten van de SEO, omdat abonnee erkent dat The Media Wing 

afhankelijk is van de inbreng van Google. 

Artikel 7: Geheimhouding 
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7.1 Partijen zijn gehouden alle informatie die tijdens de overeenkomst 

ter beschikking komt, volledig geheim te houden en niet te openbaren aan 

derden. 

7.2 De verplichting om informatie volledig geheim te houden en deze 

niet aan een derde te openbaren geldt niet voor zover een der partijen 

krachtens wettelijke verplichting of op last van een autoriteit gehouden is 

informatie aan derden te verschaffen. 

7.3 In geval van overtreding van lid 1 van dit artikel, verbeurt de 

overtredende partij ten behoeve van geschade partij een boete van minimaal 

€1500,00 per overtreding. Daarnaast behouden partijen zich het recht om de 

rechten die partijen hebben op grond van de wet, zoals het vorderen van 

schadevergoeding, indien de schade meer is dan de verbeurde boete, uit te 

oefenen. 

 

 

Algemene voorwaarden en overzicht werkzaamheden 

Op deze opdracht zijn de algemene voorwaarden en het gespecificeerde overzicht werkzaamheden van 

toepassing. Ondergetekende heeft de algemene voorwaarden en het overzicht werkzaamheden van The Media 

Wing ontvangen en hiervan kennisgenomen. Een exemplaar is bijgesloten. De algemene voorwaarden en het 

overzicht werkzaamheden vormen een integraal onderdeel van deze dienstverleningsovereenkomst. 
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