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1. Algemeen
1.1 Partijen bij deze overeenkomst zijn DigitaleFactuur B.V. en de gebruiker van de website,
hierna te noemen "Gebruiker"
1.2 Bij gebruik van de dienst Digitale Factuur op de website www.digitalefactuur.nl gaat de
Gebruiker akkoord met de contractvoorwaarden en de onderstaande Algemene Voorwaarden.
1.3 Met ‘account’ wordt in deze Algemene Voorwaarden bedoeld de gebruikersnaam en het
wachtwoord welke de Gebruiker toegang verlenen tot zijn persoonlijke pagina.
1.4 De nieuwste versie van de Algemene Voorwaarden zijn te vinden op www.digitalefactuur.
nl/algemenevoorwaarden.pdf
1.5 Voor vragen over deze Algemene Voorwaarden kan contact opgenomen worden met
info@digitalefactuur.nl.

2. Toepasselijkheid en aanpassen Algemene Voorwaarden
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst, waarbij Digitale
Factuur aan de Gebruiker toegang verleent tot het gebruiken van de website van
Digitale Factuur (www.digitalefactuur.nl).
2.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk
en schriftelijk met de Gebruiker overeen zijn gekomen.
2.3 Digitale Factuur is te allen tijde gerechtigd om de Algemene Voorwaarden te wijzigen of
aan te passen, met of zonder berichtgeving aan de Gebruiker.
2.4 Toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van de Gebruiker wordt uitdrukkelijk van de
hand gewezen.
2.5 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden vernietigd wordt of nietig is, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht.
2.6 Indien de Gebruiker deze Algemene Voorwaarden niet (juist) naleeft of zich niet als een
goede Gebruiker gedraagt en misbruik maakt van de site, kan dit leiden tot directe afsluiting
van de account van de Gebruiker. De Gebruiker heeft in dit geval geen recht op restitutie van
de nog te betalen abonnementskosten van de betreffende abonnementsperiode.

3. Totstandkoming, duur en beëindiging overeenkomst
3.1 De overeenkomst tussen Gebruiker en Digitale Factuur komt tot stand door het vrijblijvend
aanbieden van het gebruik van een account op www.digitalefactuur.nl. Het aanbod wordt gedaan door middel van het ter beschikking stellen op de website van een elektronisch aanmeldformulier. Dit formulier kan door de Gebruiker online ingevuld worden. De aanvaarding van
het aanbod geschiedt door het invullen van het elektronisch formulier en akkoordverklaring
van de inhoud daarvan door de Gebruiker. De Gebruiker gaat akkoord met de contractsvoorwaarden en deze Algemene Voorwaarden door de vakjes aan te vinken en op de knop ‘op-
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slaan’ te klikken. De overeenkomst komt definitief tot stand als de Gebruiker een bevestigingse-mail ontvangt.
3.2 De overeenkomst komt tot stand voor een periode van één maand. De overeenkomst
wordt stilzwijgend verlengd voor een periode van één maand, tenzij de Gebruiker de overeenkomst via de account van de Gebruiker op www.digitalefactuur.nl, beëindigt.
3.3 Aan elk der partijen komt het recht toe de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de andere partij tekortschiet in de nakoming van enige verplichting die voortvloeit
uit de overeenkomst. In alle gevallen dient de benadeelde partij de tekortschietende partij een
schriftelijke ingebrekestelling te sturen waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor nakoming van de verplichting. Indien de tekortschietende partij na afloop van deze termijn nalaat
de verplichtingen na te komen, is de benadeelde partij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
3.4 De procedure zoals beschreven in voorwaarde 3.3 is niet van toepassing ingeval van een
situatie als beschreven in voorwaarde 2.6.

4. Rechten en plichten gebruiker
4.1 Een Gebruiker krijgt toegang tot zijn account op www.digitalefactuur.nl door middel van
een gebruikersnaam en een wachtwoord. Deze accounts zijn niet toegankelijk voor niet-gebruikers.
4.2 De Gebruiker dient zijn eigen, persoonlijke gegevens in te vullen bij het aanmelden op
www.digitalefactuur.nl.
4.3 De inloggegevens zijn strikt vertrouwelijk en mogen niet met andere personen worden
gedeeld. Het gebruik van de account is uitsluitend bedoeld voor de Gebruiker.
4.4 De Gebruiker is te allen tijde zelf aansprakelijk voor de geheimhouding van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Digitale Factuur kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld.
4.5 Het is toegestaan dat de Gebruiker gegevens van zijn account afdrukt. Deze gegevens zijn
beschermd door auteursrechten.
Het is de Gebruiker echter niet toegestaan deze gegevens op welke manier dan ook te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Digitale Factuur.
4.6 De Gebruiker zal niet proberen de website van Digitale Factuur te benadelen door bijvoo
beeld te hacken, virussen en/of wormen te plaatsen en/of websites te ontwikkelen welke zich
voordoen als een onderdeel van Digitale Factuur.
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5. Betaling en prijzen
5.1 De betaling geschiedt vooraf per maand door middel van automatische incasso.
5.2 Indien de Gebruiker een gratis account omzet in een betaald account, eindigt op dat moment de gratis account en start er een nieuwe abonnementsperiode van één maand.
5.3 Indien de Gebruiker in gebreke blijft voor de betaling, is hij van rechtswege in verzuim.
De Gebruiker is vanaf het moment dat hij in verzuim is tot het moment van betaling van het
verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. De kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke ter incasso van het door de Gebruiker verschuldigde bedrag, zijn voor rekening
van de Gebruiker.
5.4 Digitale Factuur is op elk moment gerechtigd haar tarieven aan te passen. Digitale Factuur
zal deze aanpassing kenbaar maken op de website, www.digitalefactuur.nl en per e-mail.

6. Copyright / Eigendom
6.1 Digitale Factuur zal geen eigendom verkrijgen van de content en/of materialen welke de
Gebruiker op zijn account heeft geplaatst.
6.2 Het is de Gebruiker niet toegestaan om plaatjes of HTML te gebruiken voor eigen of commercieel gebruik zonder toestemming van Digitale Factuur.

7. Aansprakelijkheid
7.1 Mocht Digitale Factuur aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
7.2 Digitale Factuur is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Digitale Factuur uitgaat
van de door de Gebruiker onjuiste of onvolledige verstrekte gegevens.
7.3 Digitale Factuur is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door eventuele programmatuurfouten.
7.4 Digitale Factuur is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7.5 De aansprakelijkheid van Digitale Factuur wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is in alle gevallen beperkt tot vergoeding van directe schade. In
geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan het bedrag
dat de Gebruiker per jaar aan abonnementskosten betaalt aan DigitaleFactuur.
7.6 De Gebruiker is te allen tijde zelf aansprakelijk voor het geheimhouden van zijn gebruikersnaam en zijn wachtwoord. Digitale Factuur kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk
gehouden worden.
7.7 De Gebruiker is volledig aansprakelijk voor de juistheid van de door hem verstuurde facturen.

8. Privacy
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8.1 Digitale Factuur houdt zich aan de geldende regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens (Wbp). De persoonsgegevens, gebruikersnaam en wachtwoord
van de Gebruiker worden door Digitale Factuur niet verstrekt aan derden.
8.2. De Gebruiker kan op www.digitalefactuur.nl te allen tijde zijn eigen gebruikergegevens
bekijken en wijzigen.

9. Vrijwaring
9.1 De Gebruiker vrijwaart Digitale Factuur voor (eventuele) afspraken van derden, inclusief de
kosten van rechtsbijstand, die in verband met de overeenkomst schade lijden en waarvan de
oorzaak aan anderen dan aan Digitale Factuur toerekenbaar is.

10. Toepasselijk recht en geschillen
10.1 Op alle overeenkomsten waar Digitale Factuur als partij bij is of bij betrokken is, is Nederlands recht van toepassing.
10.2 Geschillen tussen de Gebruiker en Digitale Factuur zullen uitsluitend berecht worden door
de bevoegde rechter in het arrondissement ’s-Gravenhage.

11. Aanpassing van de dienst
11.1 Indien Digitale Factuur de inhoud van de dienst aanpast of wijzigt, zal Digitale Factuur de
Gebruiker daarvan op de hoogte stellen.

DigitaleFactuur
adres haagweg 4 F12
postcode 2311 AA
plaats Leiden
telefoon 085 888 4128
e-mail info@digitalefactuur.nl
website www.digitalefactuur.nl
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