Algemene Voorwaarden
IronHosting

Definities
De in de Algemene Voorwaarden met hoofdletters geschreven termen hebben de hierna
volgende betekenis.

1. Algemene Voorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document.
2. Dienst(en): de dienst(en) die IronHosting ten behoeve van de Opdrachtgever zal verrichten,
waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot:
a. Webdesign en softwareontwikkeling: Dienst bestaande uit het ontwikkelen, configureren en/of
aanpassen van Werken zoals websites, applicaties, lay-out, databestanden, software,
documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen.
b. Hostingdiensten: Dienst bestaande uit opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever
aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting, virtuele servers en emaildiensten.
c. Andere diensten zoals omschreven in de aanbieding van IronHosting.
3. Ingangsdatum: de datum waarop de Overeenkomst in werking treedt en waarop de levering van de
Dienst aanvangt.
4. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en aanverwante rechten,
waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, domeinnamen,
handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede
rechten op knowhow.
5. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie IronHosting een Overeenkomst heeft
gesloten. Tevens wordt bedoeld degene die daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede dienst
vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) of erfgenamen.
6. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen IronHosting en Opdrachtgever op grond waarvan
IronHosting Diensten levert aan Opdrachtgever.
7. SLA: de separaat afgesloten Service Level Agreement tussen IronHosting en Opdrachtgever waarin
de afspraken over het niveau, de kwaliteit en de wijze van probleemoplossing met betrekking tot de
Dienst is opgenomen.
8. IronHosting: de eenamnszaak IronHosting, gevestigd te Zoetermeer en ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder dossiernummer 77820215.
9. Website: de website van IronHosting, bereikbaar via het domein www.IronHosting.nl
10. Werk(en): alle werken, zoals websites en (web)applicaties, software, concepten, ontwerpen, layouts, documentatie, adviezen, rapporten en andere voortbrengselen van de geest, alsmede
voorbereidend materiaal daarvan en (al dan niet gecodeerde) bestanden of gegevensdragers
waarop de Werken zich bevinden.

Toepasselijkheid en rangorde
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van IronHosting ter zake van
Diensten en maken integraal onderdeel uit van iedere Overeenkomst.
2. De definities als omschreven in artikel A.1 zijn op alle modules van deze Algemene Voorwaarden van
toepassing, tenzij elders in de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden een betekenis wordt
toegekend.
3. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze
Algemene Voorwaarden zijn voor IronHosting alleen bindend indien en voor zover deze door
IronHosting uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
4. In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, Algemene Voorwaarden of bijlagen
daarvan, geldt de volgende rangorde:
a. de Overeenkomst;
b. de eventueel afgesloten Service Level Agreement;
c. de eventuele bijlagen bij de Overeenkomst;
d. deze Algemene Voorwaarden.

Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van IronHosting voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in
de nakoming van de Overeenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, is uitgesloten.
2. Voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid op grond van de wet niet mogelijk is, is IronHosting
jegens Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend
verstaan alle schade bestaande uit:
a. schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”);
b. redelijke en aantoonbare kosten die Opdrachtgever heeft moeten maken om IronHosting er toe
te manen de Overeenkomst (weer) deugdelijk na te komen;
c. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover
betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is;
d. redelijke en aantoonbare kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt ter voorkoming of beperking
van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.
3. IronHosting is in geen geval aansprakelijk voor vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of
schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens,
schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als
gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door
Opdrachtgever en schade wegens door IronHosting gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de
inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst vormt.
4. Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid krachtens lid 2 van het onderhavige artikel
zal worden uitgekeerd is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen
beperkt tot het bedrag dat gelijk is aan het bedrag dat de verzekering van IronHosting zal uitkeren.
Indien de verzekering niet over gaat tot uitkering zal de aansprakelijkheid zijn beperkt tot de
vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst in de afgelopen twaalf (12) maanden
verschuldigd is geweest (exclusief BTW). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe
schade meer bedragen dan 50 euro (exclusief BTW).
5. De beperking van aansprakelijkheid zoals bedoeld in de vorige leden van het onderhavige artikel
komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de
bedrijfsleiding van IronHosting.
6. De aansprakelijkheid van IronHosting wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever IronHosting onverwijld en deugdelijk
schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming,
en IronHosting ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft
schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de
tekortkoming te bevatten, zodat IronHosting in staat is adequaat te reageren.
7. De toepassing van artikel 6:271 e.v. Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
8. Opdrachtgever vrijwaart IronHosting voor alle aanspraken van derden (waaronder klanten van
Opdrachtgever), ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze
Overeenkomst en/of de Dienst.

Overmacht
1. Geen van de partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een
omstandigheid die buiten de macht van partijen ligt en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet
reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet.
2. Onder overmacht worden mede (maar niet uitsluitend) verstaan: storingen van publieke
infrastructuur die normaliter voor IronHosting beschikbaar is, en waar de levering van de Diensten
van afhankelijk is, maar waarover IronHosting geen feitelijke macht of contractuele
nakomingsverbintenis kan uitoefenen, zoals de werking van de registers van IANA, RIPE of SIDN, en
alle netwerken in het internet waar IronHosting geen contract mee heeft gesloten; storingen in
infrastructuur en/of Diensten van IronHosting die zijn veroorzaakt door computercriminaliteit,
bijvoorbeeld (D)DOS-aanvallen of al dan niet succesvolle pogingen om de netwerkbeveiliging of
systeembeveiliging te omzeilen; tekortkomingen van leveranciers van IronHosting, die IronHosting niet
kon voorzien en waar IronHosting diens leverancier niet voor aansprakelijk kan stellen, bijvoorbeeld
doordat bij de betreffende leverancier (eveneens) sprake was van overmacht; Gebrekkigheid van
zaken, apparatuur, programmatuur of ander bronmateriaal waarvan Opdrachtgever het gebruik
heeft voorgeschreven; Onbeschikbaarheid van personeelsleden (door ziekte of anderszins);
overheidsmaatregelen; algemene vervoersproblemen; stakingen; oorlogen; terroristische aanslagen
en binnenlandse onlusten.
3. Indien een overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om
de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst
gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar voor het
overige iets verschuldigd zullen zijn.

Geheimhouding
1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar
verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of
wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als
vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers
alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
2. IronHosting zal geen kennis nemen van gegevens die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de
systemen van IronHosting, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst
of IronHosting daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat
geval zal IronHosting zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken,
voor zover dit binnen zijn macht ligt.
3. De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om
welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan
maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Prijzen
1. Vergoedingen voor het leveren van de Diensten zijn genoemd in de bijlage bij de Overeenkomst of in
de door IronHosting geleverde aanbieding. Alle genoemde prijzen zijn in Euro.

2. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, zullen de verschuldigde bedragen jaarlijks,
voorafgaand aan de nieuwe periode, aan Opdrachtgever worden gefactureerd, tenzij schriftelijk
anders overeengekomen.
3. Indien IronHosting geen aanbieding heeft gedaan, zullen de vergoedingen voor de te leveren
Diensten in beginsel op basis van het uurtarief worden vastgesteld. Voor zover mogelijk zal
IronHosting een urenschatting voorafgaand aan de werkzaamheden bekend maken, tenzij het aantal
uren wordt geschat op minder dan vier (4) uur. In dat laatste geval is IronHosting gerechtigd de
werkzaamheden zonder akkoord uit te voeren.
4. IronHosting is gerechtigd de prijzen jaarlijks met maximaal tweehonderdvijftig (250) procent te
verhogen, zonder dat Opdrachtgever de Overeenkomst kan opzeggen. Indien IronHosting de prijzen
met meer dan tweehonderdvijftig (250) procent verhoogt, is Opdrachtgever gerechtigd de
Overeenkomst op te zeggen tegen de datum van invoering van de nieuwe prijzen.
5. Indien een leverancier van IronHosting echter tussentijds zijn prijzen verhoogt, is IronHosting
gerechtigd deze verhoging per direct 1-op-1 door te berekenen aan Opdrachtgever. IronHosting zal
van prijsaanpassingen schriftelijk mededeling doen.
6. IronHosting is gerechtigd de prijscondities tussentijds aan te passen en de Opdrachtgever
aanvullend te factureren indien blijkt dat de Opdrachtgever door (organisatorische) wijzigingen niet
meer voldoet aan de condities waar zij bij aangaan van deze Overeenkomst op is ingeschaald.

Betalingsvoorwaarden
1. IronHosting zal de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen aan Opdrachtgever factureren.
IronHosting mag daarbij elektronische facturen uitreiken aan het bij IronHosting bekende emailadres van Opdrachtgever, Opdrachtgever gaat akkoord met de ontvangst van elektronische
facturen. IronHosting heeft het recht om periodiek verschuldigde bedragen voorafgaand aan de
levering van de Diensten in rekening te brengen.
2. De betalingstermijn van een factuur is veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders
is overeengekomen.
3. Indien Opdrachtgever na de betalingstermijn nog niet volledig heeft betaald, zal IronHosting
Opdrachtgever alsnog de mogelijkheid geven om het factuurbedrag binnen veertien (14) dagen te
betalen. Indien Opdrachtgever ook na deze termijn niet volledig heeft betaald, is hij automatisch in
verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist.
4. Vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is is IronHosting gerechtigd haar dienstverlening te
beperken zonder Opdrachtgever hiervan op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld door het beperken
van de toegang tot de Dienst of het tijdelijk opschorten van de Dienst.
5. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop
verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van de buitengerechtelijke en
gerechtelijke kosten, inclusief volledige advocaatkosten.
6. Tenzij Opdrachtgever een consument is, is beroep door Opdrachtgever op opschorting, verrekening
of aftrek niet toegestaan.

Duur van de overeenkomst
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn zoals vermeld in de aanbieding. Indien geen
termijn is vermeld wordt de Overeenkomst aangegaan voor de duur van twaalf (12) maanden of voor
de duur die noodzakelijk is voor de levering van de Dienst. De Overeenkomst kan tussentijds slechts
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worden opgezegd zoals in deze Algemene Voorwaarden bepaald, of met goedvinden van beide
partijen. Indien de Overeenkomst een overeenkomst van opdracht betreft, kan deze echter niet door
Opdrachtgever tussentijds worden opgezegd.
Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst betreft, wordt deze bij het uitblijven van een
schriftelijke opzegging tijdig voor het einde van de voorgenoemde periode, met inachtneming van
de opzegtermijn, steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen.
IronHosting mag de Overeenkomst per direct schriftelijk opschorten of opzeggen indien ten minste
één van de volgende bijzondere gronden van toepassing is:
a. Opdrachtgever is in verzuim met betrekking tot een wezenlijke verplichting;
b. het faillissement van Opdrachtgever is aangevraagd;
c. Opdrachtgever heeft surseance van betaling aangevraagd;
d. de activiteiten van Opdrachtgever worden beëindigd of geliquideerd.
Indien IronHosting de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de
wet en de Overeenkomst, met inbegrip van de aanspraak op betaling voor de Diensten die zijn
opgeschort.
Indien de Overeenkomst wordt beëindigd of ontbonden, zijn de vorderingen van IronHosting op
Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. In geval van ontbinding van de Overeenkomst blijven reeds
gefactureerde bedragen voor verrichte prestaties verschuldigd, zonder enige verplichting tot
ongedaanmaking. In het geval van ontbinding door Opdrachtgever mag Opdrachtgever uitsluitend
dat deel van de overeenkomst ontbinden dat nog niet door IronHosting is uitgevoerd. Indien de
ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, heeft IronHosting recht op vergoeding van de
schade die daardoor direct en indirect ontstaat.
Het recht tot opschorting in bovengenoemde gevallen geldt voor alle met Opdrachtgever gesloten
Overeenkomsten gelijktijdig, ook als Opdrachtgever slechts in verzuim is met betrekking tot één
Overeenkomst, en onverminderd het recht van IronHosting op vergoeding van schade, gederfde
winst en rente.

Wijziging van overeenkomst
1. IronHosting is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, mits zij de voorgenomen
wijzigingen uiterlijk dertig (30) dagen vooraankondigt bij Opdrachtgever. Wijzigingen van
ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder het recht van
Opdrachtgever de Overeenkomst op te kunnen zeggen.
2. Indien Opdrachtgever tijdig bezwaar maakt tegen de wijzigingen, zal IronHosting de wijzigingen
heroverwegen en intrekken als zij het bezwaar terecht vindt.
3. Indien IronHosting echter de wijzigingen doorzet ondanks het bezwaar van Opdrachtgever,
verkrijgt Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te beëindigen per het moment dat de
wijzigingen in werking treden.

Overige bepalingen
1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van
toepassing.

2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle
geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de
bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin IronHosting gevestigd is.
3. Onder “schriftelijk” valt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail mits de
identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.
4. Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de
gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en)
vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke
Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
5. Informatie en mededelingen, inclusief prijsaanduidingen, op de Website zijn onder voorbehoud van
programmeer- en typefouten. In geval van enige inconsistentie tussen de Website en de
Overeenkomst prevaleert de Overeenkomst.
6. De logfiles en overige al dan niet elektronische administratie van IronHosting vormen volledig bewijs
van stellingen van IronHosting en de door IronHosting ontvangen of opgeslagen versie van enige
(elektronische) communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door
Opdrachtgever.
7. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam,
postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bank- of gironummer.

