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Art. 1 - Toepasselijkheid 

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten tussen All-You-Can-Eat-Gids en 
bedrijven of natuurlijke personen welke een gratis of betaalde bedrijfsvermelding hebben of wensen.  
 
Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de 
consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op 
afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan 
worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze 
kosteloos zullen worden toegezonden. 
 
Persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden of andere organisaties zonder voorafgaande 
toestemming van bedrijven of natuurlijke personen welke een gratis of betaalde bedrijfsvermelding hebben. 

Art. 2 – Verplichtingen van All-You-Can-Eat-Gids 

Als tegenprestatie voor de naleving van al de verplichtingen die voortvloeien uit de toepassing van de 
onderhavige overeenkomst door de Contractant, verbindt All-You-Can-Eat-Gids zich er toe te zorgen of te laten 
zorgen door welke dienstverlener dan ook die zij in haar plaats kan aanstellen dat de door de Contractant 
gekozen diensten beschreven in de overeenkomst worden nageleefd, volgens de in onderhavige overeenkomst 
bepaalde voorwaarden.  

2.1 Product: Vermelding op www.allyoucaneatgids.nl 
De uiterlijke kenmerken van de geleverde site (webpagina) zoals o.a. de layout, de grootte van de 
afbeeldingen, de lettertypes, teksten enz worden bepaald door contractant, behalve indien anders 
overeengekomen. All-You-Can-Eat-Gids behoudt de auteursrechten. De Contractant is verantwoordelijk voor 
de inhoud van zijn website (webpagina) en garandeert aan All-You-Can-Eat-Gids dat deze legaal is.  
 



 
Artikel 3 - Aansprakelijkheid van All-You-Can-Eat-Gids  
3.1 All-You-Can-Eat-Gids verplicht zich ertoe de prestaties te verzekeren die voor haar rekening zijn maar is in 
geen geval betrokken bij eventuele relaties tussen de Contractant en de andere tussenkomende partijen of 
gebruikers. All-You-Can-Eat-Gids komt ook niet tussen de relaties van de Contractant en zijn klant. Indien om 
een of andere reden de Contractant niet meer over zijn website beschikt of indien All-You-Can-Eat-Gids 
eventueel niet de nodige toegangen ontvangt voor de website van de Contractant, dan zal dat de Contractant 
niet vrijstellen van de goede uitvoering van de onderhavige overeenkomst en van de maandelijkse te betalen 
bijdragen.  
3.2 Als blijkt dat de Contractant in het kader van de onderhavige overeenkomst een betalingsachterstand heeft 
kan deze laatste All-You-Can-Eat-Gids niet verantwoordelijk stellen voor haar verplichtingen die daar uit 
voortvloeien. All-You-Can-Eat-Gids kan zonder kennisgeving gebruik maken van haar opschorsingsrecht.  
3.3 All-You-Can-Eat-Gids is gehouden aan een inspanningsverplichting en niet aan een resultaatverplichting. Ze 
is in geen enkel geval aansprakelijk voor geleden indirecte schade zoals omzetverlies, inkomensverlies, 
winstverlies enz.  
3.4 Is voor het volbrengen van bepaalde werkzaamheden of voor het leveren van bepaalde zaken een termijn 
overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient 
de Contractant, All-You-Can-Eat-Gids derhalve schriftelijk en aangetekend in gebreke te stellen. Er dient daarbij 
een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. Hetzelfde geldt 
voor iedere andere tekortkoming aan de zijde van All-You-Can-Eat-Gids.  
3.5 De Contractant kan in geen geval andere rechten aan de onderhavige overeenkomst of aan de 
samenwerking ontlenen dan diegene die in deze overeenkomst staan beschreven.  
 
Artikel 4 – Verklaring van bevoegdheid  
Voor de uitvoering van de onderhavige overeenkomst, doet elk van beide partijen keuze van woonplaats op het 
adres van haar maatschappelijke zetel of van haar vestiging zoals opgegeven in de onderhavige overeenkomst. 
Geen enkele adreswijziging van de Contractant zal in aanmerking worden genomen indien deze wijziging niet 
bij aangetekende brief bekend is gemaakt, tenzij in onderlinge overeenstemming anders bepaald. All-You-Can-
Eat-Gids en de Contractant komen uitdrukkelijk overeen dat de bevoegdheid voor alle betwistingen 
betreffende de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst berust bij de rechtbank van ’s-
Hertogenbosch of de rechtbank van de woonplaats van de gedaagde partij. Alle geschillen welke met 
betrekking tot de overeenkomst mochten ontstaan, zullen worden beslecht door deze eerder genoemde 
rechtbanken.  
 
Artikel 5 – Betaling  
5.1 Alle betalingen die onder deze overeenkomst verschuldigd zijn, zijn vermeld in euro’s en zijn exclusief 
verkoopverbuiks- of vergelijkbare belastingen, waarvoor alleen Adverteerder verantwoordelijk is.  
5.2 Contractant gaat akkoord met facturatie per email.  
5.3 Betaling van het aan opdrachtgever gefactureerde bedrag geschiedt per automatische incasso. De 
afschrijving vindt altijd plaats alvorens de betreffende maand begint. 
5.4 Alle kosten, ontstaan ten gevolg van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn 
voor rekening van Contractant. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te 
vorderen bedrag, met een minimum van €125,-.  
5.5 In geval van een gezamenlijke gegeven opdracht van opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten 
behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het 
factuurbedrag. 
 
  



 
 
 
Artikel 6 – Duur van de overeenkomst – ontbinding – opzegging  
6.1 De onderhavige overeenkomst ie een duurovereenkomst van bepaalde tijd en is gesloten voor een duur 
van 24 maanden tenzij anders overeengekomen. De Contractant kan evenwel besluiten de overeenkomst 
tussentijds op te zeggen mits de betaling van een opzeggingsvergoeding gelijk aan het maandbedrag 
vermeerderd met de resterende maanden van de onderhavige overeenkomst.  
6.2 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, aanbieding van een minnelijk of gerechtelijk akkoord, 
(aanvraag van) faillissement, verkoop, stillegging en/of liquidatie van het bedrijf van de Contractant, of die 
laatste Nederland verlaat, zullen alle overeenkomsten met All-You-Can-Eat-Gids van rechtswege zijn 
ontbonden, tenzij All-You-Can-Eat-Gids de Contractant binnen een redelijk termijn meedeelt nakoming van 
(een deel van) de overeenkomst te verlangen in welk geval All-You-Can-Eat-Gids zonder ingebrekestelling 
gerechtig is;  
- de uitvoering van de overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten 
totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of  
- haar eventuele verplichtingen ten opzichte van de Contractant op te schorten, volledig of ten dele. 
Onverminderd de overige rechten van All-You-Can-Eat-Gids en zonder dat All-You-Can-Eat-Gids tot enige 
vergoeding van schade of kosten gehouden is.  


