Algemene Voorwaarden
Bladgoud V.O.F, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam.
Hierna te noemen: Bladgoud
Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
• 'Bladgoud': de gebruiker van de algemene voorwaarden;
• 'Opdrachtgever': de wederpartij van Bladgoud.
Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst
tussen Bladgoud en een Opdrachtgever waarop Bladgoud deze voorwaarden van
toepassing heeft verklaard. Voor zover van deze voorwaarden niet door partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle
overeenkomsten met Bladgoud, voor de uitvoering waarvan derden dienen te
worden betrokken.
3. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever worden
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig
moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn, dan blijft het overige bepaalde volledig
van toepassing.
4. Indien zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden
geregeld is, dan dient deze te worden beoordeeld naar de geest van deze
algemene voorwaarden.
5. Ook indien Bladgoud niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden
verlangt, blijven zij van toepassing en behoudt Bladgoud het recht om stipte
naleving te verlangen.
Artikel 3. Offertes
1. Al onze offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor
aanvaarding is genoemd. Hieraan kan op generlei wijze enig recht worden
ontleend.
2. De door Bladgoud gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende
30dagen, tenzij anders aangegeven. Bladgoud is slechts aan de offertes
gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen
30 dagen worden bevestigd en ondertekend.
3. Bladgoud kan niet aan een offerte, prijsopgave of voorstel worden gehouden
indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze een kennelijke
vergissing of verschrijving
bevat.
4. Indien de aanvaarding op enig punt afwijkt van het in de offerte of voorstel
opgenomen aanbod dan is Bladgoud niet gebonden zich daaraan te houden.
5. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders
aangegeven.
6. Bladgoud behoudt zich het recht voor dienstverlening voor wie dan ook zonder
opgaaf van reden te weigeren.
7. Voor extra werkzaamheden die niet genoemd zijn in de ondertekende offerte
geldt een meerprijs.

8. Een samengestelde prijsopgave verplicht Bladgoud niet tot het verrichten van
een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven
prijs. Offertes, prijsopgaven en voorstellen gelden niet automatisch voor
toekomstige orders.
9. De ideeën en toelichtingen die in een offerte, prijsopgave, voorstel, pitch of
brainstorm zijn vervat blijven eigendom van Bladgoud. Ongeoorloofd gebruik
ervan betekent een schadeplichtige inbreuk op grond van art. 162, zesde boek
van het BW. Bladgoud is gerechtigd tot een schadevergoeding tot
tweemaal het in de offerte, prijsopgave of voorstel genoemde tarief, of tot twee
maal haar normale tarieven. Voor zover een idee auteursrechtelijk beschermd is
zal bij inbreuk op dit recht een extra
schadevergoeding worden gevorderd.
Artikel 4. Opdrachten en opdrachtbevestiging
1.
Een opdracht kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of per e-mail worden
gegeven.
2. Indien er geen voorwaarden overeen worden gekomen, dan gelden deze
algemene voorwaarden en de condities en tarieven waarop Bladgoud gebruikelijk
levert.
3. Geleverde diensten worden geacht te zijn geaccepteerd als niet binnen zeven
dagen tegenbericht is ontvangen. Bij actuele bijdragen voor snelle media geldt
als uiterste acceptatietermijn de eerstvolgende sluitingstijd van het betreffende
medium.
4. Indien de levering een ontwerp of tekst bevat, is inbegrepen eenmaal een
eenvoudige herziening na overleg met Opdrachtgever. Ingrijpende of meerdere
herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zullen apart in
rekening worden gebracht.
5. Door goedkeuring van (druk-)proeven vervalt de verantwoordelijkheid van
Bladgoud voor de inhoud van de goedgekeurde bestanden, en gaat deze over op
de Opdrachtgever.
5. Wanneer een opdracht, na opdrachtbevestiging, gewijzigd wordt, is er sprake
van een aanvullende opdracht. Zonder verdere afspraken gelden de
oorspronkelijke voorwaarden, waarbij extra werkzaamheden tegen het
afgesproken (uur-) tarief betaald moeten worden.
Artikel 4. Contractsduur, uitvoering en wijzigingen van de
overeenkomst
1. De overeenkomst tussen Bladgoud en Opdrachtgever geldt voor onbepaalde
tijd, tenzij uitdrukkelijk anders overeen wordt gekomen.
2. Is voor de uitvoering een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale
termijn. Bij overschrijding dient Opdrachtgever Bladgoud schriftelijk in gebreke te
stellen en een redelijke termijn te bieden om alsnog uitvoering te geven aan de
overeenkomst.
3.Bladgoud zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de
op dat moment bekende stand der wetenschap.
4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist,
heeft Bladgoud het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door
derden en de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en aldus
uitgevoerde gedeelten afzonderlijk te factureren.

5. Opdrachtgever verplicht zich de zaken af te nemen op het moment dat deze
hem ter beschikking worden gesteld. Het risico van verlies, beschadiging of
waardevermindering gaat op Opdrachtgever over zodra de zaken aan
Opdrachtgever ter beschikking staan.
6. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Bladgoud
aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs
behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
overeenkomst, tijdig aan Bladgoud worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering
van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Bladgoud zijn verstrekt,
heeft Bladgoud het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of
de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke
tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. Bladgoud is niet
aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Bladgoud is
uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige
gegevens.
7. Bladgoud is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat
Bladgoud is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of
onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar
kenbaar behoorde te zijn. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft bij het nakomen
van zijn verplichtingen jegens Bladgoud, dan is hij aansprakelijk voor alle
daardoor ontstane directe of indirecte schade.
8. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden
uitgevoerd kan Bladgoud de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende
fase behoren opschorten totdat de gebruiker de resultaten van de daaraan
voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
9. In geval door omstandigheden, ook indien deze haar oorzaak bij Bladgoud
vinden, Bladgoud tijdelijk of blijvend verhinderd is de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk uit te voeren, heeft Bladgoud het recht naar keuze die overeenkomst
geheel of gedeeltelijk te annuleren of uit te laten voeren. Bladgoud stelt van een
dergelijk besluit de gebruiker in kennis.
10. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is
om deze te wijzigen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot
aanpassing overgaan. Indien de
aard, omvang of inhoud van de overeenkomst wordt gewijzigd, kan dit gevolgen
hebben voor ondermeer de aflevertermijnen en het bedrag. Zonder daarmee in
gebreke te komen, kan Bladgoud
een verzoek tot wijziging weigeren.
11. Bladgoud is te allen tijde gerechtigd tot verhoging van een overeengekomen
honorarium zonder dat de Opdrachtgever gerechtigd is om de overeenkomst om
die reden te ontbinden, indien deze verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of
verplichting ingevolge de wet- of regelgeving, uit een prijsstijging van
grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de
overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
Artikel 5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging
1. Bladgoud is bevoegd een overeenkomst op te schorten of ontbinden, indien
Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, er
goede grond is te vrezen dat deze de verplichtingen niet zal nakomen, of door
vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer kan worden verwacht dat

Bladgoud de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities
nakomt.
2. Bladgoud is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen door welke nakoming van de overeenkomst
onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding hiervan in redelijkheid niet kan
worden gevergd.
3. Bij ontbinding zijn de vorderingen van Bladgoud op Opdrachtgever onmiddellijk
opeisbaar in de volgende gevallen:
• na het sluiten van de overeenkomst aan Bladgoud ter kennis gekomen
omstandigheden geven Bladgoud goede grond te vrezen dat de Opdrachtgever
niet aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen;
• indien Bladgoud de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst
gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft
dan wel onvoldoende is. In de genoemde gevallen is Bladgoud bevoegd de
verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding
van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van
Bladgoud schadevergoeding te vorderen.
4. Indien Bladgoud overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze
gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze
ontstaan. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is Bladgoud
gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten,
daardoor direct en indirect ontstaan.
5. Indien de Opdrachtgever de opdracht wijzigt, uitstelt of intrekt, dan is
Bladgoud niet verplicht de nog niet geleverde werkzaamheden te leveren.
Bladgoud heeft recht op betaling voor de verrichte arbeid en overige kosten, en
op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel.
6. Opzegging heeft in geen geval restitutie van het vooruitbetaalde
opdrachtsgeld tot gevolg.
7. Een hostingovereenkomst met betrekking tot een bestaande website kent een
minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar.
Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst
moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn
van 1 maand.
Artikel 6. Overmacht
1. Bladgoud is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens
Opdrachtgever indien Bladgoud daartoe gehinderd wordt als gevolg van een
omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2. Onder overmacht wordt hier verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, waarop
Bladgoud geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is haar
verplichtingen na te komen. Werkstakingen daaronder begrepen. Bladgoud heeft
ook het recht zich op overmacht te beroepen de overmacht intreedt nadat
Bladgoud zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Bladgoud kan gedurende de periode van overmacht de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan een maand, dan
zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting
tot vergoeding van schade.

4. Voor zover Bladgoud ten tijde van het intreden van overmacht haar
verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze
zal kunnen nakomen, is Bladgoud gerechtigd om dit gedeelte separaat te
factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er
sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 7. Gebreken; klachttermijnen
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten dienen
door de gebruiker binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen
na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld
aan Bladgoud.
2. Indien een klacht gegrond is zal Bladgoud de werkzaamheden alsnog
verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de gebruiker
aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de gebruiker schriftelijk
kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet
meer mogelijk of zinvol is, zal Bladgoud slechts aansprakelijk zijn binnen de
grenzen van artikel 12.
Artikel 8. Intellectueel eigendom
1. Bladgoud behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen
op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
Bladgoud heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar
zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover
hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van
derden wordt gebracht.
2.Alle door Bladgoud verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen,
schetsen, tekeningen, software, scripts enz., zijn uitsluitend bestemd om te
worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder
voorafgaande toestemming van Bladgoud worden verveelvoudigd, openbaar
gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
3. Bladgoud, als leverancier van werken in de zin van de auteurswet, geeft bij
levering toestemming voor eenmalig gebruik, en wel uitsluitend voor het
overeengekomen gebruik. Over elk ander gebruik moet een aanvullende
overeenkomst gesloten worden.
4. Elk gebruik dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op
het auteursrecht. Bij inbreuk komt Bladgoud een vergoeding toe van ten minste
drie maal het overeengekomen honorarium.
5. Hieronder wordt niet alleen verstaan hergebruik zonder toestemming, maar
ook verminking en/of aantasting van het werk.
6. Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht.
Bladgoud kan eisen dat haar naam wel of niet wordt vermeld.
7. Indien het geleverde, zonder goedkeuring van Bladgoud, ingrijpend gewijzigd
wordt, kan zij het gebruik verbieden. Opdrachtgever is verplicht tot het betalen
van het verrichte werk. Indien hierdoor de overeenkomst tussentijds wordt
beëindigd, is Opdrachtgever verplicht tot schadevergoeding voor het nog niet
uitgevoerde deel van de opdracht.
8. De hier genoemde bedragen en percentages laten onverlet het recht van
Bladgoud om - in geval van een inbreuk op het auteursrecht - de werkelijk
geleden materiële en immateriële schade te vorderen.

9. Een vordering tot schadevergoeding laat onverlet het recht al dan niet op de
Auteurswet gebaseerde acties te ondernemen, zoals beslaglegging of rectificatie.
Artikel 9. Webontwerp
Alle materialen die ontstaan bij het ontwikkelen van een website, mogen niet
verkocht worden zonder toestemming van Bladgoud. Hierbij hoort het totale
ontwerp, maar ook de afzonderlijke materialen, zoals tekst, afbeeldingen en
programmatuur voor zover deze niet afkomstig zijn van de Opdrachtgever.
Artikel 10. Software en scripts
1. Door Bladgoud geleverde software en scripts (Content Management Systeem,
zoekfunctie, webformulieren, slideshows en dergelijke) wordt afgeleverd en is
door opdrachtgever te testen.
Door acceptatie van een opgeleverde website, aanvaardt de opdrachtgever de
bijbehorende software en scripts zoals geleverd. Bladgoud is niet aansprakelijk
voor disfunctioneren door aanpassingen van de server software of -instellingen
door de hosting provider na de acceptatie. Ook is Bladgoud niet aansprakelijk
voor aanpassing of misbruik van software of scripts door derden (hacken).
Artikel 11. Beperkingen en onrechtmatig gebruik
1. Bladgoud is niet aansprakelijk voor de beveiliging van de gegevens die worden
opgeslagen.
Artikel 12. Betaling
1.Betalingsverplichting geldt vanaf het moment van bestelling. De
betalingsverplichting geldt ook bij niet-gebruik van het bestelde.
2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door
Bladgoud aan te geven wijze in de valuta (Euro's) waarin is gefactureerd.
3. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever in
verzuim; de Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim een rente
verschuldigd van 1.5 % per maand. De rente zal worden berekend tot het
moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
4. Bladgoud kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij
niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden
voldaan.
5. Bladgoud is gerechtigd om periodiek te factureren.
6. Bladgoud zal een incassobureau inschakelen indien zij dit nodig acht.
7. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de
Opdrachtgever zullen de vorderingen van Bladgoud en de verplichtingen van de
Opdrachtgever jegens Bladgoud onmiddellijk opeisbaar zijn.
8. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van hetverschuldigde. Als
Opdrachtgever geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (artikelen 231-247 boek 6
BW) is hij nimmer gerechtigd om betaling van een factuur op te schorten.
9. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft bij de (tijdige) nakoming van zijn
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening
buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De eventuele gemaakte
gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden
verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente
verschuldigd.

10. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in
de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van
opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de gebruiker, dat
de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
11. Bladgoud behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de prijzen
te wijzigen, met uitzondering van de offerteprijzen en de daarbij behorende 28daagse geldigheidstermijn. De Opdrachtgever zal hier zo spoedig mogelijk van op
de hoogte worden gesteld. Nieuwe prijzen gaan in op de eerste dag van de
eerstvolgende maand. Voor extra werkzaamheden nà goedkeuring én
ondertekening van een offerte geldt een meerprijs.
12. Bladgoud zal de persoonlijke gegevens van de Opdrachtgever, anders dan via
een gerechtelijk bevel, niet aan derden doorgeven. Deze gegevens zijn alleen
toegankelijk voor Bladgoud ten behoeve van het uitvoeren van beheerstaken.
Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud
1. Het door Bladgoud V.O.F. geleverde blijft haar eigendom totdat de
Opdrachtgever alle verplichtingen als gevolg van de overeenkomst met Bladgoud
deugdelijk is nagekomen.
Artikel 14. Aansprakelijkheid
Indien Bladgoud aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
1. De aansprakelijkheid van Bladgoud, voor zover deze door haar
aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de
door de verzekeraar gedane uitkering.
2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet
door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Bladgoud beperkt
tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de
opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij
een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid
verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde
honorariumgedeelte.
4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid
gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Bladgoud
of haar ondergeschikten.
5. Bladgoud is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade
doorbedrijfsstagnatie.
6. Blagoud is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Hieronder wordt
uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de
omvang van de schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de prestatie
van Bladgoud aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor
zoveel deze aan Bladgoud toegerekend kunnen worden en redelijke kosten,
gemaakt ter voorkoming of beperking van schade,voor zover de Opdrachtgever
aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.
Artikel 15. Vrijwaring
1. Opdrachtgever aanvaardt de aansprakelijkheid die voortvloeit uit de geleverde
diensten. Hij vrijwaart Bladgoud tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de

huidige of toekomstige wetgeving voor onjuistheden of onzorgvuldigheden tenzij
er sprake is van opzet of grove schuld van Bladgoud.
2. Opdrachtgever vrijwaart Bladgoud tegen iedere aansprakelijkheid a.g.v.
weglatingen, toevoegingen of andere niet goedgekeurde wijzigingen in het
geleverde materiaal.
3. Opdrachtgever vrijwaart Bladgoud voor eventuele aanspraken van derden, die
i.v.m. de uitvoering v.d. overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak niet
aan Bladgoud toerekenbaar is. Indien Bladgoud zo door derden mocht worden
aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Bladgoud bij te staan en
onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
Mocht de Opdrachtgever hierin in gebreke blijven, dan is Bladgoud zonder
ingebrekestelling gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan
de zijde van Bladgoud en derden daardoor ontstaan komen integraal voor
rekening en risico van Opdrachtgever.
Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen
1.Op elke overeenkomst tussen Bladgoud en de gebruiker is Nederlands recht
van toepassing. De bevoegde rechter is de rechtbank van Amsterdam.
2. Bladgoud heeft het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste
hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Artikel 17. Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te
Amsterdam, onder nummer 34359514. Van toepassing is steeds de laatst
gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het
totstandkomen van derechtsbetrekking met Bladgoud .

