YachtFocus Internet Services – Overeenkomst website ontwikkeling

Opdrachtgever
Volledig adres
Website (naam, URL)
E-mailadres(sen)
Handtekening voor
akkoord, naam, plaats
en datum

www.
@

______________ ______________ ______________ ______________

1. Opdracht
Opdrachtgever verleent opdracht aan YachtFocus Systems BV (‘YachtFocus’) voor (her)ontwikkeling
van de Website (de Opdracht). Kenmerken en werkwijze staan beschreven in de actuele YachtFocus
Tariefkaart voor Websitebouw, te downloaden op YachtFocusSystems.com, een en ander aangevuld
met de bepalingen van deze Opdracht.
2. Procedure voor aanvaarding van de Opdracht
2.1 De Opdracht wordt na ondertekende retournering van deze Overeenkomst inclusief Bijlage 1
(Bestellijst) onder voorbehoud aanvaard door YachtFocus.
2.2 YachtFocus en Opdrachtgever maken in overleg een Projectplan, eventueel voorzien van
afbeeldingen van webpagina’s of onderdelen daarvan indien YachtFocus dat voor een goed begrip
van de Opdracht noodzakelijk acht. Het Projectplan is een alomvattende beschrijving van aanzicht,
functionaliteit en werking van de Website.
2.3 Voor het Projectplan is Opdrachtgever gehouden alle algemene en gedetailleerde vormgevingsen functionele wensen, kleuren, afbeeldingen, teksten, vertalingen en alle andere door YachtFocus
noodzakelijk geachte informatie aan te leveren, voor zover niet standaard onderdeel van een
eventueel gekozen thema en standaardonderdelen. Uitsluitend schriftelijk per e-mail bevestigde
informatie kan in het Projectplan worden opgenomen.
2.4 YachtFocus kan de Opdracht afwijzen als het van oordeel is dat er teveel onzekerheid over de
wensen bestaat. Opdrachtgever heeft dan geen recht op enige vergoeding voor zijn inspanningen of
eventueel geleden schade. YachtFocus behoudt de intellectuele eigendomsrechten over (dat deel
van) het Projectplan dat YachtFocus opstelde en aan Opdrachtgever voorlegde.
2.5 Wenst YachtFocus de Opdracht definitief te aanvaarden, dan wordt het Projectplan aan
Opdrachtgever voorgelegd voor zijn schriftelijke accordering. Hierna bevestigt YachtFocus de
definitieve aanvaarding van de Opdracht met daarbij een vrijblijvende indicatie van de doorlooptijd,
die mede afhangt van andere lopende projecten en het voldoen van de aanbetaling (zie artikel 5).
3. Procedure tussentijdse wijzigingen en meerwerk
3.1 Wijzigt het Projectplan c.q. aanzicht, functionaliteit of werking na definitieve aanvaarding van de
Opdracht, dan is dit meerwerk dat als extra doorbelast wordt tegen de geldende standaardtarieven
van YachtFocus. Voor kostenbesparing verzamelt YachtFocus meerdere wijzigingen om per ronde
door te voeren.
3.2 Opdrachtgever is zich bewust dat teksten en afbeeldingen vaak na de oplevering voor de
testfase alsnog wijziging of aanvulling behoeven. Opdrachtgever wordt geacht deze werkzaamheden
zelf en voor eigen rekening via het Wordpress CMS uit te voeren. Uitbesteding aan YachtFocus geldt
als meerwerk. Zelf doen heeft als voordeel dat Wordpress wordt aangeleerd.
3.3 Werd vooraf op een ander onderdeel dan een tekst of een afbeelding geen afspraak gemaakt in
het Projectplan, dan wel blijken aanpassingen tijdens de realisatie om technische redenen
noodzakelijk, dan zal YachtFocus en herzien Projectplan zonder meerkosten voorleggen aan

Opdrachtgever, die 3 werkdagen tijd heeft voor goedkeuring. Blijft tijdige reactie van de
Opdrachtgever uit, dan maakt YachtFocus naar beste kunnen een eigen keuze die vanaf dat moment
geacht wordt onderdeel van het Projectplan te zijn en realiseert deze. Nadien wijzigen is meerwerk
dat doorbelast wordt tegen de standaardtarieven van YachtFocus.
3.4 Opdrachtgever is zich bewust dat (te) late aanlevering van wensen de doorlooptijd kan doen
verlengen.
3.5 Alle wijzigingen dienen per e-mail door de Opdrachtgever te worden aangevraagd of bevestigd
voordat ze worden ingepland.
4. Oplevering
4.1 Aan het einde van het bouwtraject levert YachtFocus login-gegevens voor de testomgeving van
de Website, op een moment dat YachtFocus de site zo ver gevorderd vindt dat Opdrachtgever zich
een goed beeld kan vormen.
4.2 Opdrachtgever is gehouden binnen 1 week te testen en afwijkingen van het Projectplan, dan wel
gewenst meerwerk, schriftelijk door te geven.
4.3 Daarna bouwt YachtFocus een gewijzigde versie, die wederom 1 week getest kan worden.
4.4 Na een eventuele tweede wijzigingsronde verzorgt YachtFocus de responsiveness t.b.v. tablets
en smart phones en levert YachtFocus de Website op voor acceptatie.
4.5 Opdrachtgever is gehouden binnen 1 week na de laatste wijzigingsronde over te gaan tot
acceptatie, waarna de Website geactiveerd en online beschikbaar wordt gesteld.
5. Facturatie
5.1 De aanbetaling voor de Opdracht is 50% van de toepasselijke bedragen en dient te worden
voldaan na aanvaarding van de Opdracht en voordat het ontwikkeltraject begint.
5.2 Een tweede betaling van 25% geschiedt bij oplevering van de Website voor de gebruikerstest.
5.3 De restantbetaling vindt plaats bij de ingebruikname tenzij Opdrachtgever niet binnen 2 weken
na oplevering voor acceptatie tot acceptatie is overgegaan.
6. Hosting en onderhoud
6.1 Gedurende één jaar na de ingebruikname worden eventuele bugs die normaal gebruik van de
Website in de weg staan kosteloos gerepareerd, altijd na signalering en melding aan de YachtFocushelpdesk per e-mail door de Opdrachtgever. Opdrachtgever is zich bewust dat thema’s en de
verwerking daarvan verminderde responsiveness tot gevolg kunnen hebben, een probleem dat
alleen door middel van programmering en als doorbelastbaar meerwerk kan worden opgelost.
6.2 YachtFocus ontwikkelt uitsluitend Websites die YachtFocus zelf host en onderhoudt.
6.3 Op de website YachtFocusSystems.com staat een beschrijving van wat hosting en onderhoud
inhouden, ‘fact sheets’ geheten, inclusief de bijbehorende tarieven.
7. Voorwaarden
7.1 Genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Betaaltermijn 14 dagen netto.
7.2 Op deze Overeenkomst zijn de ‘Nederland ICT Voorwaarden’ van toepassing. Opdrachtgever
verklaart dat hij/zij deze voorwaarden heeft ontvangen, heeft gelezen en met de inhoud daarvan
akkoord gaat. Indien bepalingen in afspraken strijdig zijn, dan geldt de volgende rangorde (waarbij
de eerstgenoemde prevaleert op de later genoemde): 1) de Nederland ICT Voorwaarden; 2) deze
overeenkomst (opdrachtformulier); 3) de op het moment van bestellen actuele tariefkaart
‘YachtFocus website ontwikkeling’ en/of de fact-sheets ‘Hosting’ en/of ‘Onderhoud’; 4) nadere
afspraken mits deze schriftelijk plaatsvonden.
7.3 Afwijkingen en aanvullingen op deze Overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk
tussen Opdrachtgever en YachtFocus zijn overeengekomen.
7.4 Toepasselijkheid van inkoop- en algemene voorwaarden van Opdrachtgever is uitgesloten.

7.5 De voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen welke tussen YachtFocus
en de Opdrachtgever mochten ontstaan, zullen indien ze niet op minnelijke wijze kunnen worden
opgelost, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.
Bijlage 1 – Bestellijst type ontwikkeltraject, opties en elementen
Zie www.YachtFocusSystems.com voor begrippen. Keuzes aangeven door middel van een kruisje in
de ruimte gemarkeerd met [__]
Ontwikkeltraject
[__] Startklaar
[__] Startklaar Flex
[__] Vrij Thema
[__] Maatwerk

Thema: ______________________________
Thema: ______________________________
Thema: ______________________________
[__] Grafisch ontwerp inclusief HTML en CSS (alléén i.c.m. Programmering)
[__] Responsive maken (tablet + smart phone formaat)
[__] Programmering

Jachtpresentatie (wijzigingen op de basis layouts zijn inbegrepen)
[__] Alpha

[__] Bravo

[__] Charlie

[__] Stuurboord

[__] Midscheeps

Fotoslider
[__] Bakboord

[__] Boeg

Foto overlay
[__] Gecentreerd

[__] Schermbreed

Elementen
[__]
[__]
[__]
[__]
[__]
[__]
[__]
[__]
[__]
[__]
[__]
[__]
[__]
[__]
[__]

Menu + tekstpagina’s wijzigen*
Invoegen van tijdig aangeleverde teksten en afbeeldingen*
Kleuren
Sfeerfoto-slider homepage + één slider/opmaak op tekstuele pagina’s*
Logo’s bedrijf en lidmaatschappen plaatsen
Favicon
Gebruikte boten vanuit OpenBMS
Nieuwe boten vanuit OpenBMS*
Verkochte boten vanuit OpenBMS*
Laatst toegevoegde of uitgelichte boten op homepage
Contactformulier met Google Maps
BootAanBoot-nieuws in iframe op homepage
Connectie social media
Voorwaarden en cookie-vraag
Linken Google Analytics

Ad *: niet bij ontwikkeltraject ‘Startklaar’ m.u.v. 1 sfeerfoto-slider op de homepage

[__] Spiegel

