
 

Algemene voorwaarden van werkrooster.com 
 
1. Aanbiedingen overeenkomst 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen 

en overeenkomsten waarbij leverancier diensten van welke aard ook aan cliënt levert. 
Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze 
uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 

1.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen 
de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. 

 
2. Prijs en betaling 
2.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele andere heffingen welke van 

overheidswege worden opgelegd. 
2.2 Leverancier is gerechtigd schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de 

geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien cliënt niet akkoord wenst te gaan met 
een dergelijke aanpassing, is cliënt gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de 
overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden. 

2.3 Facturen worden door cliënt betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. 
Bij gebreke van een specifieke regeling zal cliënt binnen dertig dagen na factuurdatum 
betalen. 

2.4 Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt ontvangt cliënt eenmalig een 
aanmaning of ingebrekestelling. Indien cliënt na aanmaning of ingebrekestelling nalatig 
blijft de vordering te voldoen, kan leverancier besluiten het abonnement op de dienst stop 
te zetten tot de betaling is voltooid. 

 
3. Risico 
3.1 Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van programmatuur of gegevens gaan op 

cliënt over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van cliënt of een 
hulppersoon van cliënt zijn gebracht. 

3.2 Cliënt draagt het risico van de selectie, het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van 
de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en 
materialen en van de door leverancier te verlenen diensten, en is eveneens 
verantwoordelijk voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat 
systeembeheer. 

 
4. Voorbehoud van eigendom en rechten 
4.1 Alle aan cliënt geleverde zaken blijven eigendom van leverancier. 
4.2 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ter 

beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere 
materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals 
voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij leverancier, diens licentiegevers 
of diens toeleveranciers. Cliënt verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze 
voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht 
van cliënt tot verveelvoudiging van programmatuur, websites, databestanden of andere 
materialen is uitgesloten. Een aan cliënt toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en 
niet-overdraagbaar aan derden. 

 
5. Duur en beëindiging van de overeenkomst 
5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij 

gebreke waarvan een duur van één jaar geldt. De duur van de overeenkomst wordt 
telkenmale stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij cliënt 
of leverancier de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een 
opzegtermijn van drie weken voor het einde van de betreffende periode. 

 
6. Aansprakelijkheid en overmacht 
6.1  Aansprakelijkheid van leverancier voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, 

gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als 
gevolg van aanspraken van afnemers van cliënt, verminking of verlies van data, uit welken 
hoofde dan ook, is uitgesloten. 



 

6.2 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe 
verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan het niet 
naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers van leverancier evenals 
gebrekkigheid van zaken, materialen of programmatuur van derden. 

6.3 Indien een overmachtsituatie langer dan dertig dagen heeft geduurd, hebben partijen het 
recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds 
ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, 
zonder dat partijen elkaar iets verschuldigd zullen zijn. 

 
 Voor meer informatie: 
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