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Definities:

a. Opdrachtgever: degene die vSa de opdracht tot het ontwikkelen van een website 
verstrekt

b. vSa: Geurt van Steenbeek advies
c. website: het onderling overeengekomen aantal pagina’s die door vSa worden 

ontwikkeld.

De opdracht:
a. Na een principeakkoord over het verstrekken van de opdracht wordt een gedetailleerde 

omschrijving gemaakt van de diverse pagina’s van de website.
b. Bij akkoord van deze omschrijving door de opdrachtgever wordt de definitieve opdracht 

verstrekt.
c. Bij het begin van de overeenkomst wordt 20 % van het in de offerte overeengekomen 

bedrag in rekening gebracht.
d. Na ontvangst van dit bedrag begint de definitieve bouwfase.

Het bouwen van de site:
a. Tijdens de bouw van de site geeft vSa de opdrachtgever de mogelijkheid naar het 

(voorlopig) ontwerp te kijken en wijzigingsvoorstellen te doen.
b. Wijzigingsvoorstellen worden alleen in behandeling genomen als deze de functionaliteit 

en/of de inhoudelijkheid daadwerkelijk verbeteren.
c. Bij overschrijding van het aantal overeengekomen pagina’s dient vooraf goedkeuring aan 

de opdrachtgever te worden gevraagd.
d. vSa geeft een indicatie af van de oplevering van de site. Hieraan kunnen geen rechten 

worden ontleend.

Oplevering van de site:
a. Oplevering van de site en plaatsing op het formele domein vindt in overleg met de 

opdrachtgever plaats.
b. vSa blijft de site, mits anders overeengekomen, onderhouden na oplevering.
c. Per kwartaal is het mogelijk het onderhouden van de site op te zeggen met inachtneming 

van een opzegtermijn van één maand.
d. Veertien dagen na oplevering van de site vindt facturering van 80 % van het in de offerte 

overeengekomen bedrag plaats. 
e. Na ontvangst van de betaling kunnen de domeingegevens aan de opdrachtgever ter 

beschikking worden gesteld.

Opzeggen onderhoudsovereenkomst:
Indien de onderhoudsovereenkomst wordt opgezegd, worden de volgende kosten in rekening 
gebracht:

a. 3 uur voor telefonische en overige ondersteuning bij het begin van het beheer van de 
site

b. een bedrag voor het branden en verzenden van de cd-rom met daarop de bron-code.
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