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Abonnementsvoorwaarden 
 
Artikel 1 – Definities en omschrijvingen. 
 
1. De ontwikkeling en exploitatie van de website www.langsdesnelweg.eu geschiedt 
door of vanwege WEB 053.  
 
2.a. exploitant: WEB 053. 
b. website: www.langsdesnelweg.eu 
c. abonnement: De overeenkomst waarbij enerzijds de exploitant zich verbindt 
volgens de voorwaarden de website in stand te houden en anderzijds de abonnee 
zich verbindt de voorwaarden na te komen. 
d. voorwaarden: De door WEB 053 vastgestelde voorwaarden en 
abonnementstarieven voor een abonnement. 
e. abonnee: De (natuurlijke)(rechts)persoon die met WEB 053 een 
abonnementscontract heeft afgesloten. 
f. machtiginghouder: WEB 053. 
 
Artikel 2 – Totstandkoming van het abonnement 
 
1. Het abonnement komt tot stand op het moment dat de exploitant het ingevulde 
en ondertekende abonnementscontract  van de abonnee en de betaling van het 
abonnementstarief heeft ontvangen. 
 
2. Het abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. 
 
3. De exploitant zorgt zo spoedig mogelijk voor plaatsing op de website. 
 
Artikel 3 – Beëindiging, opschorting en ontbinding 
 
1. De abonnee kan het abonnement uitsluitend schriftelijk opzeggen. In het geval dat 
de betalingen per automatische incasso geschieden, eindigt eindigt het abonnement 
op de laatste dag van de reeds geïncasseerde periode mits een opzegtermijn van één 
kalendermaand in acht is genomen.   
In het geval dat de betalingen geschieden na toezending van een factuur, eindigt het 
abonnement op de laatste dag van de gefactureerde periode mits een opzegtermijn 
van één kalendermaand in acht is genomen.   
 
2. Na beëindiging van het abonnement is de exploitant gerechtigd de plaatsing van 
de website te verwijderen. 
 
3. Indien één van beide partijen tekortschiet in de nakoming van een van haar 
verbintenissen, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Deze 
ontbinding is slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt. 
 
4. Het abonnement eindigt op de datum van verwijdering van de website, tenzij de 
abonnee alsnog vóór de in de aanmaning gestelde datum zijn verplichtingen nakomt. 
 
5. Plaatsing op de website vindt niet eerder weer plaats, dan nadat de abonnee zijn 
verplichtingen is nagekomen en voor zover nodig weer een nieuw abonnement is 
aangegaan. De kosten voor het opnieuw plaatsen op de website komen voor 
rekening van de abonnee. 
 
Artikel 4 – Uitvoering van de werkzaamheden 
 
1. Bij het onderhoud van de website zal de exploitant zoveel mogelijk trachten te 
voorkomen dat de abonnee hiervan hinder ondervindt. 
 
2. De exploitant is gerechtigd de website tijdelijk offline te zetten voor het plegen 
van onderhoud en het oplossen van storingen. De exploitant zal een dergelijke 
onderbreking zo mogelijk van tevoren aankondigen. 
 
Artikel 5 – Dienstenpakket 
 
1. De exploitant biedt uitsluitend diensten aan die zijn opgenomen in de 
orderbevestiging welke aan de abonnee wordt verstrekt. 
 
2. De exploitant kan de samenstelling van het dienstenpakket wijzigen en het aantal 
diensten vergroten of verkleinen. Indien het een wijziging of verkleining van het 
pakket betreft, doet de exploitant hiervan van tevoren een melding aan de abonnee. 
 
 

Artikel 6 - Storingen 
 
1. De exploitant heft storingen in de website zo spoedig mogelijk op. 
 
2. Storingen of schade in of aan de website worden door de exploitant zonder kosten 
voor de abonnee opgeheven, voor zover de storing of schade niet aan de abonnee is 
te wijten. 
 
Artikel 7 – Schade 
 
1. De exploitant is niet aansprakelijk voor enige schade van de abonnee verband 
houdende met de exploitatie van de website. 
 
Artikel 8 - Tarieven 
 
1. In het geval dat de betalingen per automatische incasso geschieden, is het 
abonnementstarief per jaar bij vooruitbetaling verschuldigd. In het geval dat de 
betalingen geschieden na toezending van een factuur, is het abonnementstarief 
eveneens bij vooruitbetaling verschuldigd. 
 
2. Het abonnementstarief wordt elk jaar door de exploitant vastgesteld en bij 
verhoging van tevoren aan de abonnee gemeld. 
 
3. Bezwaren tegen het in rekening gebrachte abonnementstarief geven geen recht 
op uitstel van betaling. 
 
Artikel 9 – Regeling van geschillen 
 
1. Klachten, van welke aard ook, dienen schriftelijk bij de exploitant te worden 
ingediend. 
 
2. Door het indienen van klachten wordt de abonnee niet ontslagen van zijn 
verplichtingen voortvloeiende uit het abonnement. 
 
3. Een geschil wordt slechts in behandeling genomen indien de abonnee het geschil 
binnen twee weken na het ontstaan van zijn klacht aan de exploitant heeft 
voorgelegd. 
 
Artikel 10 - Overmacht 
 
1. De exploitant is niet tot de overeengekomen levering van diensten verplicht indien 
en zover hij door overmacht niet in staat is aan zijn verplichtingen te voldoen. 
 
Artikel 11 – Wijzigingen van de voorwaarden 
 
1. De exploitant kan de voorwaarden wijzigen. Deze wijziging wordt tenminste één 
maand voorafgaande aan de inwerkingtreding aan de abonnee gemeld. Indien de 
abonnee niet met de voorgestelde wijziging instemt, heeft hij uiterlijk een maand na 
bekendmaking de tijd om het abonnement te beëindigen. Maakt de abonnee gebruik 
van deze mogelijkheid tot opzegging, dan eindigt het abonnement op de datum 
waarop de wijziging in werking treedt. 
 
2. De abonnee wordt geacht bekend te zijn met deze voorwaarden en met de 
bijbehorende abonnementstarieven en zich daaraan te onderwerpen. 
 
 
Deze voorwaarden zijn vastgesteld op 8 mei 2017 door WEB 053. 


