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Algemene voorwaarden van Windkracht Media 

 

1. Definities 

Producten/Diensten: Het door Windkracht Media leveren van diensten of producten op 

het gebied van Marketing en Communicatie advies, alsmede het door Windkracht Media 

leveren van websites en hosting. 

Windkracht Media: Windkracht Media, gevestigd te Grootebroek, gebruiker van deze 

voorwaarden; 

Klant: De natuurlijke of rechtspersoon met wie Windkracht Media een overeenkomst 

heeft gesloten; 

Overeenkomst: Iedere overeenkomst van koop en verkoop betreffende de producten dan 

wel diensten; 

Opdrachtbevestiging: De door Windkracht Media opgestelde schriftelijke vastlegging van 

gemaakte afspraken betreffende de door Windkracht Media te leveren producten dan wel 

diensten; 

Partijen: Windkracht Media en Klant; 

Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden, die zijn gedeponeerd bij de Kamer van 

Koophandel Noordwest-Holland onder nummer 65954084. 

 

2. Toepasselijkheid 

2.1 De Voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten en zijn 

van toepassing op alle overige (rechts)handelingen van Windkracht Media. 

2.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke 

voorwaarden of bedingen van klant niet door Windkracht Media erkend. 

2.3 In het geval de voorwaarden en een overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules 

zouden bevatten, prevaleert de overeenkomst. 

2.4 Indien enig onderdeel van de voorwaarden nietig zou zijn of vernietigd zou worden, 

zullen de overige bepalingen van de voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen 

partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding 

vast te stellen dat geldig is en dat de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als 

mogelijk benadert. 

 

3. Aanbiedingen 

3.1 Alle aanbiedingen van Windkracht Media, ongeacht of deze mondeling of schriftelijk, 

in een offerte, prijscouranten, websites, brochures of advertenties worden gedaan, zijn 

geheel vrijblijvend. 

3.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat partijen zich daartoe 

schriftelijk hebben verbonden dan wel op het moment dat Windkracht Media een 

schriftelijke opdrachtbevestiging aan klant heeft verstuurd. Deze bevestiging is 

gebaseerd op de tot dat moment door de opdrachtgever aan Windkracht Media 

verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en 

volledig weer te geven. 

3.3 Windkracht Media behoudt zich het recht voor om de in de opdrachtbevestiging 

genoemde specificaties te wijzigen of zaken af te leveren die in geringe mate daarvan 

afwijken, met dien verstande dat Windkracht Media klant daarvan dan vooraf in kennis 

zal stellen. 
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3.4 Indien een offerte niet leidt tot een overeenkomst dient klant 

binnen 14 dagen na ontvangst de verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en 

modellen onverwijld aan Windkracht Media terug te sturen. 

3.5 Alle offertes van Windkracht Media gelden gedurende dertig dagen, tenzij anders 

aangegeven. Windkracht Media is slechts aan de offertes gebonden indien de 

aanvaarding hiervan door Klant schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd. 

 

4. Prijzen 

4.1 Alle prijzen van Windkracht Media zijn uitgedrukt in euro’s en exclusief B.T.W. en 

andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 

4.2 Windkracht Media heeft het recht om elke verandering van de factoren die op de prijs 

van Windkracht Media van invloed zijn, waaronder aankoopprijzen, valutakoersen, in- en 

uitvoerrechten, verzekeringstarieven, verwijderingsbijdrage, vrachttarieven, overige 

heffingen of belastingen en verhoging van het prijsindexcijfer van het CPB, door te 

berekenen aan Klant. 

4.3 Overschrijdingen van een offerte tot 10% worden als begrotingsrisico door Klant 

geaccepteerd. Overschrijdingen van een offerte als gevolg van de verkoopcondities van 

leveranciers en andere door Windkracht Media ingeschakelde derden, gelden niet als 

overschrijding, ook niet als bedoelde verkoopcondities niet apart in een offerte zijn 

opgenomen. 

4.4 Een samengestelde prijsopgave (offerte) verplicht Windkracht Media niet tot levering 

van een gedeelte van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een 

overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet 

vanzelf voor nabestellingen. 

 

5. Betaling 

5.1 Klant zal de hem in rekening gebrachte bedragen telkens binnen 14 dagen na 

factuurdatum voldoen. 

5.2 Alle betalingen zullen zonder korting, inhouding of verrekening geschieden op een 

door Windkracht Media aan te wijzen bankrekening. 

5.3 Windkracht Media is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst bij factuur een 

aanbetaling van minimaal 30% van het overeengekomen bedrag in rekening te brengen. 

5.4 Door het enkele verstrijken van voornoemde betalingstermijn of door het niet tijdig 

stellen van een deugdelijke zekerheid na een verzoek van Windkracht Media daartoe is 

klant in verzuim. Vanaf dat moment zijn alle vorderingen van Windkracht Media op klant, 

inclusief de wettelijke rente daarover uit hoofde van de betreffende overeenkomst en 

eventueel 

daarmee samenhangende overeenkomsten, onmiddellijk opeisbaar en is klant verplicht 

Windkracht Media alle eventuele (buiten)gerechtelijke kosten te vergoeden. 

 

6. Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding 

6.1 Elk der partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de 

overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim 

zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze 

door één der partijen als zodanig is aangeduid. 

6.2 Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na 

beëindiging daarvan slechts nadat goed zakelijk overleg met de andere partij heeft 

plaatsgehad, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn geweest bij de 

uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, 

voor zich laten werken. 

 

7. Voorbehoud van eigendom en rechten 

7.1 Alle aan klant geleverde zaken blijven eigendom van Windkracht Media, totdat alle 

bedragen die klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te 
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leveren zaken of verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsmede 

de bedragen bedoeld in artikel 5.4, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, 

volledig aan Windkracht Media zijn voldaan. 

7.2 Rechten worden aan klant steeds verleend of, in het voorkomend geval, 

overgedragen onder de voorwaarde dat klant de daarvoor overeengekomen 

vergoedingen tijdig en volledig betaalt. 

 

8. Leveringstermijnen 

Alle door Windkracht Media genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten 

vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan 

Windkracht Media bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. 

Windkracht Media is niet gebonden aan (leverings)- termijnen die vanwege buiten haar 

macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben 

voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn 

dreigt, zullen Windkracht Media en klant zo spoedig mogelijk in overleg treden. 

 

9. Risico 

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst 

zijn, gaat op klant over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht 

van klant of van een door klant gebruikte hulppersoon zijn gebracht. 

 

10. Reclame 

10.1 Onder reclame wordt verstaan een grief van klant ter zake van de (gebrekkige) 

hoedanigheid van een product of dienst. 

10.2 Klant zal het geleverde bij (af)levering of zo kort mogelijk daarna inspecteren op 

aantallen en kwaliteit. 

10.3 De reclame kan slechts geldend worden gemaakt indien ze schriftelijk en duidelijk 

omschreven is kenbaar gemaakt en uiterlijk binnen twee weken na de levering in het 

bezit van Windkracht Media is, onverminderd het bepaalde in het volgende lid. 

10.4 Betreft de reclame niet zichtbare of anderszins niet waarneembare gebreken, dan 

kan de reclame nog geldend worden gemaakt binnen twee weken nadat het gebrek klant 

is gebleken, echter nimmer later dan 3 maanden na factuurdatum. 

10.5 Reclames schorten de betalingsverplichting van klant niet op. Terugzending van het 

geleverde kan slechts na schriftelijke toestemming van Windkracht Media. 

 

11. Overmacht 

11.1 Indien Windkracht Media door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen 

werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, is zij gerechtigd om zonder 

gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van een overeenkomst op te schorten of een 

overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks naar haar 

keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden. 

11.2 Onder overmacht wordt ten dezen onder meer, doch niet limitatief, verstaan: 

staking, ziekte van werknemers, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen 

(hetzij bij Windkracht Media hetzij bij haar leveranciers van goederen en diensten), 

transportstoringen en andere buiten haar macht liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, 

blokkade, oproer, daden van terrorisme, epidemie, devaluatie, overstroming en stormen, 

alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, 

vertraging of uitblijven van levering door leveranciers, het niet verkrijgen van benodigde 

vergunningen en andere overheidsmaatregelen. 

 

12. Wijzigingen en aanvullingen Overeenkomst 

12.1 Wijzigingen of aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of de 

voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. 
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12.2 Ingeval een wijziging uitstel van de uitvoering van een 

overeenkomst inhoudt, zal klant Windkracht Media alle reeds gemaakte kosten alsmede 

het onderhanden werk en de reeds gereserveerde capaciteit en uren van medewerkers, 

tegen gangbare tarieven betalen. 

 

13. Beëindiging 

13.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geldt de opdracht van klant aan 

Windkracht Media voor bepaalde tijd. De opdracht wordt geacht te zijn voltooid indien 

het product of de dienst door Windkracht Media is afgeleverd en klant niet heeft 

gereclameerd conform artikel 10 van de voorwaarden. 

13.2 Eventuele werkzaamheden door Windkracht Media volgend op de in het vorige lid 

bedoelde beëindiging, bijvoorbeeld doch niet uitsluitend in het kader van het beheer en 

onderhoud van het product of de dienst en de daarvoor benodigde technische middelen, 

leiden automatisch tot een nieuwe (onderhouds)overeenkomst tussen Windkracht Media 

en klant, waarvoor klant het door Windkracht Media gehanteerde standaardtarief 

verschuldigd zal zijn. 

13.3 Overeenkomsten kunnen in beginsel niet (tussentijds) worden beëindigd, tenzij in 

redelijkheid niet van klant kan worden gevergd dat een overeenkomst wordt voortgezet. 

Klant kan de overeenkomst slechts schriftelijk en met opgave van redenen opzeggen 

binnen uiterlijk 8 dagen na het sluiten van de overeenkomst. 

13.4 Windkracht Media zal voor deze 8 dagen een bedrag in rekening brengen voor de 

reeds in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door Windkracht Media 

gemaakte kosten, het onderhanden werk en de reeds gereserveerde capaciteit en uren 

van medewerkers. Indien klant de opzegtermijn niet in acht heeft genomen, is 

Windkracht Media gerechtigd het gehele bedrag op basis van de overeenkomst aan klant 

in rekening te brengen. 

13.5 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.4 is Windkracht Media gerechtigd 

zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst: 

a. de uitvoering op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of 

b. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden; 

c. één en ander onverminderd de andere rechten van Windkracht Media en zonder dat 

Windkracht Media tot enige schadevergoeding is gehouden. 

13.6 Ingeval een overeenkomst wordt beëindigd door middel van ontbinding, zoals 

neergelegd in artikel 13.5 onder b, zal klant het gehele in een overeenkomst begrootte 

bedrag ineens verschuldigd zijn. 

13.7 In geval van faillissement, (voorlopige) surséance van betaling, stillegging of 

liquidatie van het bedrijf van klant, zullen van rechtswege alle overeenkomsten met klant 

zijn ontbonden, tenzij Windkracht Media klant binnen redelijke tijd meedeelt nakoming 

van (een deel van) de betreffende overeenkomst te wensen, in welk geval Windkracht 

Media zonder ingebrekestelling gerechtigd is: 

a. de uitvoering op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; 

b. en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden; 

c. één en ander onverminderd de andere rechten van Windkracht Media en zonder dat 

Windkracht Media tot enige schadevergoeding is gehouden. 

 

14. Volledige overeenkomst 

Een overeenkomst, inclusief de voorwaarden, is een volledige weergave van de rechten 

en verplichtingen van partijen en treedt in de plaats van alle daaraan voorafgaande 

schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen, uitlatingen en gedragingen van 

partijen. 

 

15. Afwikkeling overeenkomst 

In alle gevallen, waarin de overeenkomst tussen klant en Windkracht Media eindigt, 

ingevolge enige bepaling van de voorwaarden of door tussenkomst van de rechter, 
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blijven de voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen 

beheersen, voor zover dit voor de afwikkeling van de overeenkomst noodzakelijk is. 

 

16. Toepasselijk recht / forumkeuze 

16.1 Op alle overeenkomsten tussen partijen is steeds het Nederlandse recht van 

toepassing. 

16.2 Alle geschillen welke voortkomen uit een overeenkomst tussen partijen dienen 

aanhangig te worden gemaakt bij de Rechtbank te Alkmaar. 

 

17. Uitvoering van overeenkomst 

17.1 De uitvoering door Windkracht Media van een overeenkomst geschiedt op basis van 

de op het moment van het sluiten van de betreffende overeenkomst geldende 

omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die 

derden aan Windkracht Media verstrekte gegevens. 

17.2 Klant zal Windkracht Media steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de 

overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle 

medewerking verlenen. 

17.3 Indien is overeengekomen dat klant programmatuur, materialen of gegevens op 

informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het 

uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties. 

17.4 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet 

tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Windkracht Media staan of 

indien klant op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Windkracht Media 

in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst 

en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten conform artikel 12.2 in rekening 

te brengen. 

17.5 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft 

Windkracht Media het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

17.6 Klant vrijwaart Windkracht Media voor eventuele aanspraken van derden, die in 

verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan klant 

toerekenbaar zijn. 

 

18. Installatie 

18.1 Indien schriftelijk overeengekomen, zal Windkracht Media computerapparatuur 

en/of programmatuur installeren of laten installeren. 

18.2 In alle gevallen zal klant vóór aflevering van de apparatuur een passende 

installatieplaats met alle noodzakelijke faciliteiten, zoals bekabeling en 

telecommunicatiefaciliteiten, ter beschikking stellen. Windkracht Media zal desgewenst 

omtrent de aanleg van deze faciliteiten aan klant een offerte uitbrengen. 

18.3 Klant zal Windkracht Media voor de uitvoering van de noodzakelijke 

werkzaamheden toegang verlenen tot de plaats van installatie gedurende de normale 

werkuren van Windkracht Media. 

 

19. Onderhoud 

19.1 Indien voor de programmatuur een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien 

in de gebruiksvergoeding van de programmatuur onderhoud is inbegrepen, zal klant 

overeenkomstig de gebruikelijke procedures geconstateerde fouten in de programmatuur 

gedetailleerd aan Windkracht Media melden. Na ontvangst van de melding zal Windkracht 

Media naar beste vermogen fouten trachten te herstellen en/of verbeteringen 

aanbrengen in latere/nieuwe versies van de programmatuur. De resultaten zullen 

afhankelijk van de urgentie op de door Windkracht Media te bepalen wijze en termijn aan 

klant ter beschikking worden gesteld. Windkracht Media is gerechtigd tijdelijke 

oplossingen dan wel programmaomwegen of probleem vermijdende restricties in de 

programmatuur aan te brengen. 
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19.2 Windkracht Media garandeert niet dat de programmatuur zonder 

onderbreking of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd. 

19.3 Windkracht Media kan zijn gebruikelijke tarieven en zijn kosten van herstel in 

rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik of van 

andere niet aan Windkracht Media toe te rekenen oorzaken of indien de programmatuur 

door anderen dan Windkracht Media, zonder haar toestemming, is gewijzigd. Herstel van 

verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder onderhoud. 

19.4 Windkracht Media is gerechtigd zich bij het uitvoeren van een onderhoudscontract 

te bedienen van door haar uit te kiezen derden, met wie Windkracht Media in eigen 

naam, maar voor rekening van klant overeenkomsten afsluit. 

 

20. Intellectuele eigendomsrechten 

20.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de 

overeenkomst ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen 

zoals tekeningen, modellen, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, 

alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Windkracht Media of 

diens licentiegevers. Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die 

bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige 

zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën 

vervaardigen. 

20.2 Het is klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, 

handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de 

programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder 

begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de 

programmatuur. 

20.3 Het is Windkracht Media toegestaan technische maatregelen te nemen ter 

bescherming van de programmatuur. Indien Windkracht Media door middel van 

technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het klant niet toegestaan 

deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. 

20.4 Ingeval klant Windkracht Media gegevens en materiaal aanlevert waarop 

auteursrechten, portretrechten of andere (aanverwante) rechten van intellectuele en 

industriële eigendom van derden rusten, vrijwaart klant Windkracht Media voor alle 

mogelijke aanspraken van derden. 

 

21 Arbeidsverhouding 

21.1 De opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding met een door Windkracht Media 

gedetacheerde medewerker aangaan indien en voor zover deze de arbeidsovereenkomst 

met Windkracht Media niet rechtsgeldig kan doen eindigen of beëindigd heeft, en indien 

en voor zover de opdrachtgever de opdracht met Windkracht Media niet rechtsgeldig kan 

doen eindigen of beëindigd heeft. 

21.2 Indien de opdrachtgever binnen een termijn van zes maanden na aanvang van de 

ter beschikkingstelling een arbeidsverhouding met de gedetacheerde medewerker van 

Windkracht Media aangaat voor de dezelfde of een andere functie, is de opdrachtgever 

aan Windkracht Media de navolgende vergoeding verschuldigd: 

a. Indien de arbeidsverhouding met Windkracht Media aanvangt vóórdat de 

terbeschikkingstelling 10 gewerkte dagen heeft geduurd: een vergoeding van 25% van 

het geldende opdrachtgeverstarief voor de betrokken gedetacheerde medewerker over 

een periode van 6 maanden; 

b. Indien de arbeidsverhouding met de gedetacheerde medewerker aanvangt ná 10 

gewerkte weken maar vóór dat de terbeschikkingstelling 19 gewerkte weken heeft 

geduurd: een vergoeding ten bedrage van 20% van voornoemd tarief en 

c. Indien de arbeidsverhouding meer dan 19 gewerkte weken heeft geduurd maar minder 

dan 27 gewerkte weken heeft geduurd: een vergoeding ten bedrage van 15% van 

voornoemd tarief. 
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21.3 Opdrachtgever is de hierboven genoemde vergoeding ook 

verschuldigd indien de gedetacheerde medewerker binnen drie maanden nadat de 

terbeschikkingstelling aan de opdrachtgever is geëindigd, rechtstreeks of via derden bij 

de opdrachtgever solliciteert, of in indien de opdrachtgever de gedetacheerde 

medewerker binnen 3 maanden nadat de terbeschikkingstelling aan de opdrachtgever is 

geëindigd rechtstreeks of via derden benaderd en de opdrachtgever naar aanleiding 

daarvan met de betreffende uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat”. 

 

22. Aansprakelijkheid en exoneratie 

22.1 Windkracht Media is niet aansprakelijk voor directe of indirecte (gevolg)schade 

jegens klant en/of derden die het gevolg zou kunnen zijn van eventuele gebreken of 

disfunctioneren van de producten. Noch is Windkracht Media aansprakelijk voor 

materiaal-, constructie- of installatiekosten. 

22.2 Windkracht Media is niet aansprakelijk voor enige schade met betrekking tot of ten 

gevolge van door derden geleverde diensten en/of producten. 

22.3 Windkracht Media is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan nadat Klant, al 

dan niet eigenhandig, wijzigingen in of aan de producten heeft aangebracht. 

22.4 Windkracht Media zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij 

de zorgvuldigheid in acht nemen die van Windkracht Media kan worden verwacht. 

Windkracht Media is echter nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, 

welke het gevolg is doordat klant haar onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt. 

Voorts vrijwaart klant Windkracht Media voor vorderingen van derden wegens schade die 

op een of andere wijze hiervan het gevolg is. 

22.5 Windkracht Media zal alles doen wat in haar vermogen ligt om aan klant 

toebehorende, opgeslagen data te beveiligen doch Windkracht Media aanvaart geen 

aansprakelijk voor het eventuele verlies van deze data. 

22.6 Windkracht Media is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of 

daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van nietleidinggevend personeel. 

22.7 Windkracht Media is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door 

handelen of nalaten van door klant bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde 

derden. 

22.8 Windkracht Media is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van 

voorwerpen, materialen of gegevens, die haar voor, door of namens klant ter beschikking 

zijn gesteld. Goederen worden vervoerd voor risico van klant. 

22.9 Aansprakelijkheid van Windkracht Media voor indirecte schade, daaronder begrepen 

gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is 

uitgesloten. 

22.10 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat 

klant de schade binnen 8 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Windkracht Media 

meldt. 

22.11 De in de voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden 

niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van leidinggevenden. 

 

23. Beperking van aansprakelijkheid 

De eventueel in rechte vastgestelde aansprakelijkheid van Windkracht Media is beperkt 

tot de onderliggende factuurwaarde, verminderd met de door Windkracht Media aan klant 

voorgeschoten kosten, dan wel – naar keuze van Windkracht Media - tot het maximale in 

het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Windkracht Media 

gedekte bedrag. 

 

24. Levering 

24.1 Levering geschiedt in (schriftelijk) overleg en opgenomen in de offerte, tenzij 

anders overeengekomen. 
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24.2 Klant is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat 

Windkracht Media deze bij hem aflevert (of laat afleveren) dan wel op het moment 

waarop deze hem krachtens overeenkomst ter beschikking worden gesteld. Bij weigering 

van afname of bij onmogelijk maken van aflevering door klant is Windkracht Media 

gerechtigd de zaken voor rekening en risico van klant te laten opslaan. 

24.3 Indien klant ter uitvoering van de overeenkomst gegevens moet verstrekken aan 

Windkracht Media, vangt de levertijd pas aan nadat klant deze aan Windkracht Media ter 

beschikking heeft gesteld. 

24.4 Door Windkracht Media opgegeven termijn voor levering is ter indicatie en geen 

fatale termijn. 

24.5 Deelleveringen door Windkracht Media zijn toegestaan, zulks ter beoordeling van 

Windkracht Media. Deelleveringen kunnen afzonderlijk gefactureerd worden. 
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