



Algemene Voorwaarden Webblez 

Laatst bijgewerkt 
9 september 2022 

Webblez 
https://www.webblez.nl 

Beste klant, 

In deze algemene voorwaarden heb ik vastgelegd 
wat jouw en mijn rechten en plichten zijn.  

Als je een product of dienst bij mij afneemt en je hebt een 
probleem waar je graag een oplossing voor wilt, neem 
dan even contact met me op, dan zoeken we samen naar 
een oplossing.  

Termen 

Met de volgende termen wordt bedoeld: 
Ik: Linda de Pagter van Webblez, en gebruiker van deze 
algemene voorwaarden. 
Jij: de natuurlijke- of rechtspersoon die een product of 
dienst bij mij afneemt. 
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Product: Alle vormen van producten, diensten, informatie-
overdracht van mij aan jou, zowel online als offline, in 
groepsverband of individueel. 

Toepassing 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle 
aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en overige 
rechtsbetrekkingen tussen jou en mij. 

Aanbiedingen 

Ik doe een aanbod op de website, via webinars en op 
andere manieren. Aanbiedingen zijn geldig voor de 
periode die in het aanbod wordt aangegeven, daarna niet 
meer. 

Overeenkomst 

De overeenkomst komt tot stand wanneer je akkoord 
gaat met een aanbieding of offerte. 

Ik neem voor deze overeenkomst een 
inspanningsverplichting op me, maar geef geen garantie 
over het bereiken van het beoogde resultaat. 

Als het nodig is, mag ik de overeenkomst (mede) door een 
derde laten uitvoeren.  
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Als het nodig is om de overeenkomst te veranderen, geef 
ik dat op tijd en vóór ingang van de verandering door. 

Indien nodig kan ik de overeenkomst ten alle tijden 
zonder reden van opgave opzeggen (de opdracht 
teruggeven). 

Levering van producten en diensten 

Ik zal me inspannen als een goede dienstverlener voor het 
uitvoeren van en/of leveren van diensten. Ik garandeer 
echter expliciet niet dat de producten op ieder moment 
beschikbaar en bruikbaar zijn. 

Ik ben gerechtigd om zonder voorafgaande kennisgeving 
mijn producten (tijdelijk en/of gedeeltelijk) buiten 
gebruikt te stellen, indien ik dit nodig  acht voor 
onderhoud en/of verbetering aan het product. 

Ik ben gerechtigd om voor bepaalde producten extra 
voorwaarden te stellen. Indien van toepassing, breng ik je 
hiervan separaat op de hoogte. 

Voor sommige producten maak ik gebruik van derden. 
Hierop zijn de algemene voorwaarden van de betreffende 
verlener van toepassing. Daarnaast zijn mijn voorwaarden 
onverminderd van toepassing. 
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Hosting 

Dataverkeer is op basis van fair use. Indien je dataverkeer 
onredelijk hoog is ten opzichte van andere klanten of als 
dit het systeem stoort, ben ik gerechtigd om passende 
maatregelen te nemen om dit te beperken. Bij 
regelmatig hoog verbruik kan een toeslag worden 
gerekend. 

Het is niet toegestaan diensten of producten te gebruiken 
voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met 
toepasselijke wetgeving, de overeenkomst of deze 
voorwaarden. Hieronder vallen: 

- Openbaar maken of verspreiden van (kinder)porno of 
bestialiteitspornografie 

- Intimidatie of lastig vallen van anderen 
- Zonder toestemming binnengaan van andere 

computers of internetsystemen 
- (D)DoS aanvallen 
- Beschadigen of ongeoorloofd gebruik van 

gegevensbestanden of programmatuur 
- Plegen van fraude 
- Ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden mail; 
- Handelen in strijd met rechten van intellectueel 

eigendom 
- Iedere andere onrechtmatige handeling 
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Ik ben gerechtigd om de diensten geheel of gedeeltelijk 
op te schorten, bij activiteiten die in strijd zijn met de wet, 
onze overeenkomst en/of deze voorwaarden. 

Domeinnamen 

Als je een domeinnaam afneemt, zal ik deze voor je 
registreren onder jouw naam. Bij de registratie van je 
domeinnaam ga je akkoord met de dan geldende 
voorwaarden van de overkoepelende instantie die 
verantwoordelijk is voor de uitgifte van domeinnamen. 

Je bent zelf verantwoordelijk voor de keuze van je domein 
naam. In geval van foutief doorgeven, vind er geen 
restitutie plaats. Als ik een fout maak bij de registratie, dan 
zijn de kosten voor mij. 

Ik ben nimmer aansprakelijk voor verlies, intrekking of 
opheffing van de domeinnaam. Daarnaast vrijwaar je mij 
van alle schade die zou kunnen ontstaan door het houden 
dan wel gebruik  van een domeinnaam die ik voor je 
beheer. 

Verantwoordelijkheden van jou als klant 

Ik ga ervan uit dat je me de juiste gegevens verstrekt, die 
nodig zijn om diensten uit te voeren en producten aan je  
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te verstrekken. Als de gegevens wijzigen, is het aan jou om 
mij hiervan op de hoogte te stellen. 

Je onthoudt je van activiteiten die overige klanten of 
internetgebruikers hinderen of schade toe brengen.  
 

Tarieven & Betaling 

Mijn tarieven zijn in Euros en zijn, tenzij anders 
aangegeven, exclusief omzetbelasting of andere 
heffingen van welke aard ook en exclusief 
administratiekosten en andere bijkomende kosten, tenzij 
anders vermeld of aangegeven. 

Ik ben ten alle tijden gerechtigd om de hoogte van mijn 
tarieven aan te passen. De wijzigingen worden uiterlijk 1 
maand van te voren bekend gemaakt op de website en, 
indien van toepassing op jou, aan jou doorgegeven. Jij 
hebt het recht om op basis van prijswijzigingen op te 
zeggen. 

Als je deelneemt aan een (online) programma, dien je de 
kwitantie te voldoen vóór aanvang van het programma.  
Indien je gebruik maakt van de VIP Hosting ontvang je 
een kwitantie per maand/kwartaal/half/heel jaar,  vooraf 
aan de periode die is afgesproken. 

Pagina  van 6 9



Indien je door mij een website laat maken, ontvang je de 
kwitantie na oplevering van de website. In het uiterste 
geval dat onze samenwerking tussentijds beëindigd 
wordt, ontvang je een kwitantie voor de reeds gedane 
werkzaamheden. Je ontvangt de kwitantie per email. 

In sommige gevallen zal ik van je vragen een aanbetaling 
te doen aan het begin van ons traject. 

Alle betalingen dienen te worden voldaan binnen 14 
dagen na dagtekening. 
 
Als betaling van een kwitantie niet of niet volledig binnen 
de gestelde termijn is voldoen, ben je terstond en zonder 
nadere ingebrekestelling een rente verschuldigd van 1% 
per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, dan 
geldt die rente. Daarbij geldt een deel van een maand als 
hele maand. Voorts komen alle incassokosten voor jouw 
rekening 

Duur en einde overeenkomst 

Als klant heb je het recht de overeenkomst zonder opgaaf 
van reden te ontbinden binnen 14 dagen na inschrijving. 
In het geval van een dienst of een levering van digitale 
inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd, 
binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. 
Binnen deze periode ontvang je je investering volledig 
terug. Na de termijn van 14 dagen is het niet mogelijk om  
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je deelname te annuleren en daarbij je investering terug 
te ontvangen. 

Annuleringsprocedure 

Indien je gebruik wenst te maken van het 
ontbindingsrecht dien je dit binnen de bedenktijd (14 
dagen na akkoord) per email aan Linda de Pagter via 
info@webblez.nl te vermelden. Je ontvangt hierop een 
bevestiging per email van ontvangst. Hierna zal je 
toegang tot het cursusmateriaal en de online community 
worden geannuleerd en alle geplande mails rondom de 
training worden niet meer verzonden. Je ontvangt na 
annulering een creditfactuur voor je eigen administratie 
en binnen 14 dagen ontvang je je investering terug op het 
gewenste bankrekeningnummer. 

Bij vragen rondom de annulering kun je terecht bij 
info@webblez.nl 

Aansprakelijkheid 

Ik ben niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade 
aan jou of derden, waaronder stagnatie in de geregelde 
gang van zaken in je onderneming, gederfde winst, 
gemiste besparingen en gevolgschade, op welke manier  
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dan ook verband houdend met of veroorzaakt door de 
uitvoering van werkzaamheden door mij en mijn team.  

Medewerkers Webblez 

Het is niet toegestaan om zonder mijn schriftelijke 
toestemming, buiten Webblez om buiten mij om een 
samenwerking aan te gaan met mijn teamleden. 

Mocht je graag met iemand uit mijn team willen 
samenwerken, neem dan eerst even contact met me op 
om de mogelijkheden te bespreken.
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