ALGEMENE VOORWAARDEN
DIGIDEUR.NL

Artikel 1

Toepasselijkheid

1.1
Op alle opdrachten die Not-One B.V., h.o.d.n. Digideur (hierna: Digideur)
krijgt, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze
Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
Rivierenland te Tiel onder nummer 11060111.
Deze Voorwaarden worden door Digideur op eerste verzoek kosteloos
toegezonden en zijn via onze website te raadplegen onder:
http://www.digideur.nl/algemene voorwaarden.
1.2
De Voorwaarden kunnen te allen tijde door Digideur worden gewijzigd.
Een wijziging zal vanaf de datum van inwerkingtreding onder bovenstaande
link worden gepubliceerd. De wijziging heeft werking voor opdrachten vanaf
de datum van publicatie op de website.
1.3
Het geven van een opdracht houdt in dat de toepasselijkheid van de
Voorwaarden aanvaard wordt.
1.4
Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden
afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.5
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele
nadere overeenkomsten ten behoeve van Digideur worden bedongen,
worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Digideur ingeschakelde
tussenpersonen en andere derden.
Artikel 2

I.e. rechten, website, overeenkomsten

2.1
De handelsmerken, handelsnamen, beelden, illustraties, logo’s en
afbeeldingen die de producten en/of diensten van Digideur herkenbaar
maken, evenals het ontwerp, tekst en grafische mogelijkheden van en/of op
de website zijn het eigendom van Digideur en/of haar toeleveranciers. Niets
van hetgeen hierin is vervat, zal worden uitgelegd als het verlenen van een
licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel
eigendomsrecht van Digideur. Alle rechten te dienaangaande worden door
Digideur voorbehouden. Zonder voorafgaande expliciete en schriftelijke
toestemming van Digideur is het niet toegestaan links naar de website aan
te bieden.

2.2
Het is de gebruiker van de website niet toegestaan om de dienst in strijd met
de wet, de overeenkomst, deze voorwaarden of de algemene voorwaarden
te gebruiken dan wel anderszins onrechtmatig te handelen jegens Digideur.
Gebruik van de website dat het functioneren van de website en/of het
gebruik door anderen kan hinderen en/of op deze website aangeboden
informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.
Misbruik is strafbaar en wordt direct aan de daarvoor bestemde autoriteiten
gemeld.
2.3
Een overeenkomst tot bemiddeling komt slechts tot stand na acceptatie van
een opdracht door Digideur.
Digideur is gerechtigd gemotiveerd opdrachten te weigeren dan wel
bijzondere voorwaarden aan de uitvoering ervan te verbinden, tenzij
uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een opdracht niet wordt
geaccepteerd, deelt Digideur of haar opdrachtnemer dit mede binnen
1 (één) werkdag na ontvangst van de opdracht.
2.4
Indien Digideur besluit tot het aangaan van de overeenkomst stelt zij de
gebruiker in het bezit van een Gebruikersnaam en een Wachtwoord.
De Gebruikersnaam en het Wachtwoord worden verzonden naar het
postadres of emailadres van de gebruiker. De Gebruikersnaam geldt in
combinatie met het Wachtwoord als identificatie voor de toegang tot
Digideur. De gebruiker verbindt zich ertoe de Gebruikersnaam en het
Wachtwoord geheim te houden en verder alles te doen om de
geheimhouding van Gebruikersnaam en Wachtwoord te verzekeren.
De gebruiker dient misbruik, verlies, ontvreemding of anderszins in
verkeerde handen geraken van de Gebruikersnaam en het Wachtwoord dan
wel andere geconstateerde onregelmatigheden onmiddellijk na ontdekking
aan Digideur te melden. Digideur is na de melding bevoegd de
Gebruikersnaam en het Wachtwoord te blokkeren. De Gebruikersnaam en
het Wachtwoord zijn persoonlijk en mogen derhalve door de gebruiker aan
niemand worden overgedragen of medegedeeld.

Artikel 3

Aard en uitvoering opdrachten aan Digideur

3.1
De werkzaamheden van Digideur bestaan uit en beperken zich ten aanzien
van opdrachtgevers voor wat betreft alle voorkomende ambtshandelingen
tot:
a.
de bemiddeling tussen een opdrachtgever en een gerechtsdeurwaarder die
binnen de door de opdrachtgever gegeven termijn bereid en in staat is de
gevraagde ambtsverrichting uit te voeren, een en ander met het oog op de
totstandbrenging van een overeenkomst van opdracht tussen
opdrachtgever en de gerechtsdeurwaarder;
b.
het ontvangen van de opdrachtgever van een conceptexploot of opdracht
tot verrichting van een ambtshandeling en het verzenden van dit exploot of
opdracht aan de binnen een postcoderange door Digideur geselecteerde
gerechtsdeurwaarder en
c.
het desgewenst aan digitale versies van conceptexploten toevoegen van
kantoorlogo’s;
Digideur is teneinde haar bemiddelingswerkzaamheden uit te kunnen voeren
samenwerkingsverbanden aangegaan met een groot aantal zelfstandige
gerechtsdeurwaarderkantoren waardoor zij in staat is haar diensten snel en
efficiënt te verlenen.
3.2
De verstrekking van een opdracht door de opdrachtgever aan Digideur
omvat een volmacht tot het sluiten van een overeenkomst van opdracht
door Digideur ten name en voor rekening en risico van de opdrachtgever
met de door Digideur aangezochte gerechtsdeurwaarder.
3.3
Bij een geslaagde bemiddeling wordt de opdracht door de door Digideur
aangezochte gerechtsdeurwaarder ten behoeve van de opdrachtgever
uitgevoerd. Na uitvoering van de opdracht zal de door Digideur aangezochte
gerechtsdeurwaarder rechtstreeks met de opdrachtgever tot afrekening
overgaan.
3.4
Indien de door Digideur aangezochte gerechtsdeurwaarder ten behoeve van
de opdrachtgever de opdracht niet bevestigd heeft, dan wel niet zal
uitvoeren, is Digideur gehouden op eerste verzoek van de opdrachtgever
deze onverwijld te doen weten welke overeenkomsten Digideur ter
uitvoering van haar verbintenis aanging.

3.5
Digideur is te allen tijde gehouden de opdrachtgever op eerste verzoek alle
documenten en gegevens ter beschikking te stellen, waarover zij beschikt of
die zij redelijkerwijs kan verschaffen, voor zover deze althans kunnen dienen
tot verhaal van opgekomen schade.

Artikel 4

Aansprakelijkheid

4.1
Bij de samenstelling van de inhoud van de website is de grootst mogelijke
zorgvuldigheid betracht. Toch bestaat de mogelijkheid dat bepaalde
informatie niet volledig is, niet correct is, of dat deze na verloop van tijd
veroudert. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden
zonder enige waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid
voor een bepaald doel, of anderszins. Digideur is dan ook niet aansprakelijk
voor enige schade, die het gevolg is van gebruik van informatie dan wel
producten of diensten, die door middel van deze website is/zijn verkregen.
4.2
Digideur en/of de door haar ingeschakelde derden aanvaarden geen enkele
aansprakelijkheid ten aanzien van welke schade dan ook, ongeacht of
Digideur de gebruiker op de mogelijkheid van deze (mogelijke) schade heeft
gewezen, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet is beperkt tot
virussen, defecten of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere
software in verband met de toegang of het gebruik van de website, de
informatie en/of gegevens die worden aangeboden middels de website, het
onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan de
gebruiker en/of Digideur wordt toegezonden, de beschikbaarheid en/of
werking van de website, misbruik of verkeerd of oneigenlijk gebruik van de
website, verlies of vervorming van gegevens, downloaden of gebruiken van
bijvoorbeeld beelden, informatie en/of gegevens van de website en/of
aanspraken van derden in verband met de toegang of het gebruik van de
website.
4.3
Digideur is evenmin aansprakelijk voor het niet behoorlijk overkomen van
opdrachten ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander
communicatiemiddel, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of
grove schuld van Digideur.
4.4
Digideur is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de aan haar verstrekte
opdrachten tot het verlenen van bemiddeling.

4.5
Digideur is nimmer aansprakelijk voor het niet uitvoeren van de via haar
bemiddeling door de opdrachtgever aan de aangesloten
gerechtsdeurwaarder gegeven opdracht tot het verrichten van een
ambtshandeling of anderszins. De opdrachtverstrekking via Digideur
geschiedt te allen tijde voor rekening en risico van de opdrachtgever.
4.6
Digideur is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe
schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de
oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking
heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de redelijke kosten om de
gebrekkige prestatie van Digideur aan de bemiddeling te laten
beantwoorden, voor zover deze aan Digideur toegerekend kunnen worden
en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade.
4.7
Digideur is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
(bedrijf)stagnatie.
4.8
Indien Digideur bij de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever
derden inschakelt, is Digideur bevoegd door die derden gehanteerde
aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de opdrachtgever te
aanvaarden.

Artikel 5

Overmacht

5.1
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Digideur in
geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de
opdracht op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke
tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de opdrachtgever schriftelijk mede
te delen en zulks zonder dat Digideur gehouden is tot enige
schadevergoeding.
5.2
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan
Digideur kan worden toegerekend, omdat deze tekortkoming niet te wijten is
aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer
geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 6

Diversen

6.1
Wanneer door Digideur gedurende korte of langere tijd al dan niet
stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat
onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden
te eisen. De opdrachtgever kan niet enig recht doen gelden op grond van
het feit dat Digideur deze Voorwaarden niet consequent zou toepassen.
6.2
Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige
andere overeenkomst met Digideur in strijd mocht zijn met enig toepasselijk
rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal
deze worden vervangen door een door Digideur vast te stellen nieuwe
rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
6.3
Digideur is bevoegd om bij de uitvoering van een opdracht gebruik te maken
van derden.
Artikel 7

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

7.1
Op alle rechten, verplichtingen en overeenkomsten waarop deze
Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
7.2
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de
rechtbank Arnhem.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rivierenland te Tiel
op 14 januari 2008
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