ALGEMENE VOORWAARDEN

PRIVACY BELEID

ToekomstOnline en ToekomstOnline.nl vallen op het moment dat deze aan Contractant zijn
toegestuurd nog onder Trend Development BV. Alle contracten en voorwaarden zullen daarbij
binnenkort automatisch overgaan naar een apart op te zetten BV voor ToekomstOnline en
ToekomstOnline.nl. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst
tussen de Contractant en Trend Development BV (en straks ToekomstOnline BV) met
betrekking tot het maken en opleveren van een Website en bijbehorende producten en
diensten.
Contractant
verklaart hiermee
dat hij gekoppelde
kennis heeftinternetdiensten
genomen van onderstaande
De website
“toekomstonline.nl”
en de daaraan
worden u ter
artikelen
en hiermee
akkoord
gaat.
ToekomstOnline
heeft het
recht om
op elk statutair
moment deze
beschikking
gesteld door
Trend
Development
B.V. (hierna:
Toekomst
Online),
Algemene
Voorwaarden
ingegeven
door wettelijke
bepalingen,
gevestigd te
Amsterdam te
enveranderen,
ingeschreven
in het handelsregister
van
de Kamer dan
van wel
Koophandel
wijzigingen
aanonder
de vorm
van een
product of
dienst
en/of technische
ontwikkelingen.
Noord-Holland
nummer
34334763.
Met
betrekking
tot de bescherming
van uwEventuele
privacy
wijzigingen
worden door
ToekomstOnline bekend gemaakt via de website
geldt het navolgende
beleid.
TrendDevelopment.nl of ToekomstOnline.nl.

Toekomst Online garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle
bezoekers
van de site.
betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale
Artikel
1: definities
enDat
begrippen
inspanningen
verlangen
bij het bewaken
van persoonsgebonden
gegevens.
In
deze Algemene
Voorwaarden
wordt verstaan
onder:
Hieronder leest
u welke persoonsgegevens
wij verwerken,ongeacht
wat wij met
deze persoonsgegevens
Algemene
Voorwaarden:
deze Algemene voorwaarden,
de vorm
waarin deze
doen, binnen
welk
wettelijkzijn
kader
gebeurt en
u kunt
doen als offerte
u nog vragen
hebt.
kenbaar
worden
gemaakt,
vandat
toepassing
opwat
iedere
aanbieding,
en Overeenkomst
tussen ToekomstOnline en Contractant waarop ToekomstOnline deze Algemene
Verwerking van
Voorwaarden
vanpersoonsgegevens
toepassing heeft verklaard.
In het kader
van onze Trend
dienstverlening,
legt BV.
Toekomst
gegevens
(naam, woonplaats
Trend
Development:
Development
Trend Online
Development
BV vast
is ingeschreven
bij de
Kamer
vanuw
Koophandel
met
KvK nummer
en adres,
telefoon- en
faxnummers,
uw34334763.
e-mailadres).Toekomst Online gebruikt deze gegeToekomstOnline:
Overal
waar
in deze Algemene
Voorwaarden
wordtoverige
gesproken
over Trend
vens voor de uitvoering
van
de betreffende
overeenkomst,
voor haar
dienstverlening
Development
Trend
Development
BVenkan
ook worden
gelezen ToekomstOnline
of haar in
en om klantenofvan
(nieuwe)
producten
diensten
van Toekomst
Online van de met
ToekomstOnline
BV. ToekomstOnline
valt nu nogofonder
Trend Development
BV en
alle op
groepsverband samenwerkende
ondernemingen
van zorgvuldig
geselecteerde
derden
contracten
enhouden.
voorwaarden
Contractant
naar
de hoogte te
Hierbijvoor
tracht
Toekomst zullen
Onlinebinnenkort
rekening teautomatisch
houden metovergaan
uw voorkeuren.
een
apart
op teprijs
zetten
ToekomstOnline
en ToekomstOnline.nl.
Nu dan
al wordt
Indien
u geen
steltBV
opvoor
informatie
over (nieuwe)
producten en diensten
kunt in
u deze
dit
Algemene
Voorwaarden
gesproken
over
ToekomstOnline,
wat TH
dantenog
valt onderofTrend
schriftelijk melden
bij Toekomst
Online
t.a.v.
Muntplein 2, 1075
Amsterdam
per e-mail
Development
BV.
aan info@toekomstonline.nl
met als onderwerp “Adresregistratie”. Wij laten uw gegevens
ToekomstOnline.nl:
ToekomstOnline.nl is een website eigendom van Trend Development
hiervoor dan blokkeren.
BVen straks van ToekomstOnline BV.
Contractant: de wederpartij met wie Trend Development BV / ToekomstOnline een
Uw gegevens verwijderen?
overeenkomst heeft gesloten.
Wij bewaren uw gegevens op een (beveiligde) Secure Server. Wilt u dat wij uw gegevens uit
Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee
ons bestand verwijderen? Ook dan kunt u een e-mail naar info@mijnwebsite.nl sturen. Natuurovereenkomstige rechten, zoals modelrecht, auteursrecht, merkrecht, handelsnaamrecht,
lijk kunt u ons
dit ook schriftelijk
laten weten.
Ons adres is:Toekomst Online, Muntplein 2, 1075
copyrights,
databankrecht
en rechten
op knowhow.
TH te Amsterdam.
Onlinetussen
voldoet
binnen 7 werkdagen
aan uw verzoek.
Overeenkomst:
deToekomst
overeenkomst
Contractant
en ToekomstOnline
op grond waarvan
ToekomstOnline Diensten en Services aan Contractant verschaft.
Privacybeleid
andere
websites
Storing: het in materiële zin niet voldoen van de in de Overeenkomst vastgelegde
Op www.toekomstonline.nl
opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet
functionele
specificaties vanzijn
delinks
Dienst.
verantwoordelijk
voor het privacybeleid
deze websites.
meer informatie
daarover
CMS:
Content Management
System, hetvan
systeem
waarmeeVoor
de Content
van de website
van
verwijzen wijbeheerd
u naar de
betreffende
Contractant
kan
worden. websites.
Hebt
u
nog
vragen
over
ons
privacybeleid?
Content: inhoud van de Website zoals teksten foto’s, video’s en andere vormen van
Stuur dan een uitingen,
e-mail naar
Ook als
u vragenvan
hebt
over uw gegevens
communicatie
dieinfo@mijnwebsite.nl.
door Trend Development
in opdracht
Contractant
of door of
als u deze wilt
kunt u dit
e-mailadres
gebruiken.
Onze
klantenservice
Contractant
zelfwijzigen,
of door andere
partijen
op de Website
is of
wordt
geplaatst. is u graag van
ToekomstOnline
Content: de door ToekomstOnline op de Website geplaatste Content welke
dienst.
niet afkomstig is van Contractant, zoals teksten, foto’s, video’s en andere communicatie
uitingen.
Wijzigingen
Domeinnaam:
webadres
Website vanteeen
Contractant
op pagina
het internet
Wij behouden tehet
allen
tijde hetwaarmee
recht onsde
privacybeleid
wijzigen.
Op deze
vindt u echgevonden
enrecente
eventueel
gekoppeld
aan e-mailadressen.
ter altijd dewordt
meest
versie.
Bekijk daarom
regelmatig ons privacybeleid op deze website.
Hosting: dienst waarbij voor de Contractant informatie en bestanden worden opgeslagen en
toegankelijk
worden gemaakt via het internet;
Google Analytics
Server:
een computer
welke van
ook Google
wel eenAnalytics,
Server wordt
waar de Website
inclusief
Deze website
maakt gebruik
een genoemd,
webanalyse-service
die wordt
aangeContent
vanGoogle
de website
bewaard.
boden door
Inc. wordt
Google
Analytics maakt gebruik van `cookies’ (tekstbestandjes die op
Website:
de door
ToekomstOnline
Contractant
opgeleverde
Website
waar de Hosting
uw computer
worden
geplaatst) om voor
de website
te helpen
analyseren
hoe gebruikers
de site en
eventueel e-mailadressen behoren.
gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met
inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers
Artikel 2: toepasselijkheid
in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website
2.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen
gebruikt,ToekomstOnline
rapporten over de
op te stellen
voor website-exploitanten
en andere
enwebsite-activiteit
Contractant aangaande
de website
en gerelateerde diensten
en
dienstenproducten
aan te bieden
betrekking
tot website-activiteit
en internetgebruik.
GoogleVoordat
mag
welkemet
worden
geleverd
door ToekomstOnline
aan de Contractant.
deze informatie
aan
derden
verschaffen
indien
Google
hiertoe
wettelijk
wordt
verplicht,
de overeenkomst wordt gesloten, worden deze Algemene Voorwaarden aan deof voor
zover deze
derden de
informatie namens
Contractant
beschikbaar
gesteld. Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet
combineren
met van
andere
gegevens
waarover
Google
beschikt. UVoorwaarden
kunt het gebruik
van
2.2
Als een
de van
de bepalingen
van
deze Algemene
nietig
is cookies
of wordt
weigerenvernietigd,
door in uwdan
browser
geëigende van
instellingen
te kiezen.
Wij wijzen u er echzullende
de daarvoor
overige bepalingen
deze Algemene
Voorwaarden
ter op dat
u
in
dat
geval
wellicht
niet
alle
mogelijkheden
van
deze
website
kunt
benutten.
Door
volledig van kracht blijven.
gebruik te
maken van deze
website
geeft ude
toestemming
voor het
de informatie
2.3
ToekomstOnline
wijst
uitdrukkelijk
toepasselijkheid
vanverwerken
eventuele van
algemene
door Google
op
de
wijze
en
voor
de
doeleinden
zoals
hiervoor
omschreven.
(inkoop)voorwaarden van Contractant van de hand.
2.4
Voor specifieke producten en/of diensten kunnen aanvullende voorwaarden gelden.
2.5
ToekomstOnline is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, waarbij een
wijziging via de website van ToekomstOnline wordt bekendgemaakt, of op een andere
wijze aan Contractant wordt bekend gemaakt. Als Contractant de wijziging niet wenst
te accepteren is Contractant gerechtigd de Overeenkomst, binnen 14 dagen na de
bekendmaking, schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de wijziging in gaat.
Artikel 3: totstandkoming Overeenkomst
3.1
De Overeenkomst komt tot stand wanneer de Contractant een bestelformulier of
offerte van ToekomstOnline heeft ingevuld of ondertekend en de daarbij vastgestelde
voorwaarden door Contractant zijn geaccepteerd.
3.2
Alle door ToekomstOnline voorgestelde aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend,
tenzij in het voorstel uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.
3.3
ToekomstOnline is altijd gerechtigd om een aanvraag te weigeren, bijvoorbeeld, maar
niet uitsluitend, als zij twijfel heeft over of de (potentiële) Contractant in staat is om
haar financiële verplichtingen na te komen richting ToekomstOnline. Bij weigering kan
een (potentiële) Contractant nooit een schadevergoeding van ToekomstOnline eisen.
ToekomstOnline heeft daarbij geen verplichting haar overwegingen te melden aan de
(potentiële) Contractant.
Artikel 4: hosting
4.1
ToekomstOnline zal gedurende de overeenkomst voor Contractant de website Hosten
op een Server van ToekomstOnline, voor een goed beheer, een goede
bereikbaarheid en andere technische mogelijkheden.
4.2
ToekomstOnline hanteert voor zijn Abonnementen een Fair Use Policy. Deze houdt
onder andere in dat de Contractant onbeperkt van de Dienst gebruik kan maken mits
dit binnen een redelijke hoeveelheid dataverkeer gebeurt.
4.3
ToekomstOnline doet haar uiterste best de Server en Website te beveiligen tegen
onbevoegde toegang.
Artikel 5: dienstverlening
5.1
ToekomstOnline zal haar uiterste best doen om de website en eventueel bijkomende
diensten en producten zoals overeengekomen met Contractant te leveren in
overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.
5.2
ToekomstOnline zal er altijd naar streven om de schriftelijk afgesproken product(en)
en/of diensten zoals de Website tussen ToekomstOnline en Contractant te leveren
binnen de overeengekomen termijn, echter mogen alle leveringstermijnen alleen als
richtlijn en daarom nooit als bindend en definitief worden gezien door Contractant.
5.3
ToekomstOnline kan niet 100% garanderen dat er geen Storingen, virussen of hacks
optreden. ToekomstOnline doet haar uiterste best om Storingen zo snel mogelijk te
verhelpen. ToekomstOnline kan daarbij echter nooit aansprakelijk worden gesteld
voor eventueel verlies van Content door bijvoorbeeld technische Storingen, virussen
of hacks. Contractant is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van haar Content.

COOKIE BELEID

ToekomstOnline kan een adviserende rol hebben hoe deze Content zo goed mogelijk
te bewaren.
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Artikel 6: service en ondersteuning
Welke cookies
gebruiken
op deze van
website?
6.1
Contractant
heeft nawe
oplevering
de Website recht op voorlichting zoals een uitleg
in de vorm van een handleiding welke uitleg geeft over het zelf eenvoudig aanpassen
Permanente
cookies
van teksten in het Content Management Systeem of andere vragen die betrekking
Door permanente
te gebruiken
zorgen
we ervoor dat u bepaalde acties niet opnieuw
hebben opcookies
producten
en diensten
van ToekomstOnline.
hoeft uitWanneer
te voeren.Contractant
We herkennen
de voorkeuren
die u hebtPakket
opgegeven
een
eerder bezoek
6.2
een Plus
Pakket of Premium
heeft bij
voor
aanpassingen
aan onze
Zodoende
bespaartheeft
u tijdafgenomen,
en is de website
prettiger
in gebruik. Permanente
nawebsite.
oplevering
van de website
dan zorgt
ToekomstOnline
na
cookies oplevering
kunt u verwijderen
via
de
instellingen
van
uw
browser.
van de Website voor aanpassingen aan de Content waarbij
ToekomstOnline een in de overeenkomst overeengekomen aantal uren per maand
een collega beschikbaar stelt voor deze aanpassingen. Uren worden niet
Sessie cookies
meegenomen
volgende
maand
deze niet worden
benut.zodra u de
Sessie cookies
zetten naar
we ineen
tijdens
uw bezoek
enwanneer
worden automatisch
verwijderd
6.3
is altijdwelke
gerechtigd
om eruvoor
te kiezen
gevraagde
door
browserToekomstOnline
afsluit. We onthouden
onderdelen
tijdens
een bezoek
bekijktwijzigingen
en stemmen
daar
de Contractant
onze diensten
op af. niet direct, of niet uit te voeren.
6.4
Wanneer ToekomstOnline constateert dat de Contractant de bandbreedte
dan wordt de Contractant benaderd voor een ander pakket met een
Google overschrijdt,
Analytics cookies
prijs;
het iscookies
dan aan
de Contractant
om datals
aanbod
te accepteren,
of om
Via onzehogere
website
worden
geplaatst
door Google,
deel van
de ‘Analytics-dienst’.
Wij
minder
te gaan gebruiken.
Inhouden
het geval
er veel meer
dan het
gebruiken
deze bandbreedte
dienst om bezoekersgedrag
bij te
enwaarbij
om rapportages
te krijgen
over
gemiddelde
alle Contractanten
bandbreedte
gebruikt
doorvervolgens
de
hoe bezoekers
onzedan
website
gebruiken. Op tezamen
basis daarvan
kunnen iswe
de website
Contractant,
ToekomstOnline
de kosten hieropmaar
te verhalen
bij de
verbeteren.
Het gaat dan
dus heeft
niet om
het onthouden het
vanrecht
persoonsgegevens,
om het bijhouContractant. Het is geen doel van ToekomstOnline om hier geld op te verdienen, de
den van uw handelingen op de website.
kosten die ToekomstOnline met terugwerkende kracht in rekening brengt aan de
Contractant zijn tot maximaal de kosten die ToekomstOnline gemaakt heeft bij haar
Social media cookies
eigen hostingprovider waar ToekomstOnline mee samenwerkt.
Op onzeOp
website
u buttons
u onze berichten
of webpagina’s
kunt
promoten op
6.5
basis vindt
van het
pakket waarmee
welke Contractant
met ToekomstOnline
in de
Overeenkomst
social media.
Denk aan het ‘liken’
via Facebook
of wel
een of
‘tweet’
via Twitter.
Deze butis overeengekomen,
ontvangt
Contractant
geenversturen
aantal vooraf
overeengekomen
tons werken
viasupporturen
stukjes code
de social
platformen
afkomstig
zijn.
aantal
nadie
devan
Livegang
vanmedia
Contractant
haar zelf
nieuwe
website.
AlsVia deze
code worden
cookies
geplaatst.
Wij
hebben
daar
geen
invloed
op.
De
social
media
platformen
Contractant over de supporturen heen gaat, dan betaalt Contractant een in de
geven inovereenkomst
hun privacyverklaring
aan wat ze
via deper
cookies
overeengekomen
bedrag
uur. met uw gegevens doen.

Tracking cookies van onszelf
Een tracking
cookie
vragen we op zodra
u een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor
Artikel
7: hulp
en verplichtingen
door contractant
kunnen Contractant
wij te weten zal
komen
dat u naast onze
website
ook
de betreffende
7.1
zijn medewerking
verlenen
aan
deop
uitvoering
van de andere website(s)
uit ons netwerk
bent geweest.
daardoor opgebouwde
profiel
niet gekoppeld
aan uw
producten/diensten
uit Het
de Overeenkomst.
Contractant
zalisdaarbij
alle benodigde
gegevens
en/of content
op tijd enmaar
volgens
door om
ToekomstOnline
aangegeven
naam, adres,
e-mailadres
en dergelijke,
dientde
alleen
advertenties af
te stemmen op
(technische)
voor aanvang
van de
bouw van de website aanleveren
uw profiel,
zodat dezespecificaties
zo veel mogelijk
relevant voor
u zijn.
zodat ToekomstOnline de producten/diensten kan uitvoeren en opleveren.
7.2
ToekomstOnline
heeft
recht de eisen en de (technische) specificaties tijdens de
Recht op
inzage, correctie
ofhet
verwijdering
duur
vanop
deinzage,
Overeenkomst
te passen ofvan
te optimaliseren.
ToekomstOnline
zalkunt
U hebt het
recht
correctieaan
of verwijdering
uw persoonsgegevens.
Daarvoor
Contractant
via een e-mail
van eentedergelijke
wijziging
deu hoogte
u contact
met ons opnemen.
Om misbruik
voorkomen
kunnenopwij
daarbij stellen.
vragen om u te
7.3
Contractant verklaart dat alle gevraagde informatie juist en volledig is en stelt
identificeren.
ToekomstOnline spoedig op de hoogte bij wijzigingen van relevante gegevens.
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Meer informatie over cookies vindt u op de websites van Cookierecht en van de Consumen7.5
Contractant vrijwaart ToekomstOnline volledig tegen eventuele aanspraken en
tenbond.
vorderingen van derden tot schadevergoeding en vrijwaart ToekomstOnline daarbij
voor alle kosten welke in dit verband worden gemaakt.
7.6
Contractant is niet gerechtigd de Overeenkomst over te dragen aan derden partij(en)
tenzij ToekomstOnline hier Contractant uitdrukkelijk schriftelijk toestemming toe
verleent.
Contractant dient zorgvuldig om te gaan met inloggegevens. In het geval van of het
7.7
vermoeden van misbruik of ontvreemding, dan zal Contractant direct ToekomstOnline
hiervan op de hoogte stellen. ToekomstOnline kan dan de toegang tot de website
(tijdelijk) blokkeren of binnen het vermogen van ToekomstOnline andere passende
(veiligheids)maatregelen nemen.
7.8
ToekomstOnline is een professionele webbouwer en doet haar best om de website te
beschermen tegen onbevoegden, virussen of hackers, echter is Contractant zelf
volledig aansprakelijk voor schade aangebracht door onbevoegden, virussen, hackers
of eigen (onbedoelde) wijzigingen, verdwenen gegevens en/of veranderingen aan de
website.
7.9
Nadat de Website schade heeft opgelopen, kan Contractant ToekomstOnline vragen
deze schade te herstellen, een eventuele back-up terug te zetten als voorhanden
(ToekomstOnline doet haar uiterste best om geregeld back-ups te maken en het
terugzetten van een vorige Website versie kan doorgaans gemakkelijk en snel; maar
is nooit 100% gegarandeerd, afhankelijk van de schade), waarbij ToekomstOnline
gerechtigd is alle extra bestede tijd en kosten, in voorkomende gevallen ook die van
derden, aan Contractant in rekening te brengen. ToekomstOnline zal bij grote schade
van te voren een aparte begroting opgeven, waarbij Contractant de keuze heeft hier
wel of niet mee akkoord te gaan.
7.10
Contractant dient bij verhuizing of wanneer het (factuur)adres verandert, tijdig en
voorafgaand schriftelijk aan ToekomstOnline zijn nieuwe vestigingsplaats en / of
nieuwe factuuradres mee te delen.
Artikel 8: vergoeding en betaling
8.1
Contractant betaalt de in de overeenkomst vermelde prijs voor bestelde producten
en/of diensten. Alle bedragen zijn, voor zover niet uitdrukkelijk vermeld, gesteld in
euro's, exclusief BTW.
8.2
De vergoedingen bestaan uit maandelijkse verschuldigde bedragen en/of eenmalige
verschuldigde bedragen.
8.3
Eenmalige vergoedingen worden apart gefactureerd, waarbij Contractant de factuur
binnen 14 dagen na factuurdatum dient te hebben voldaan.
8.4
Met het afsluiten van de Overeenkomst geeft Contractant nadrukkelijke toestemming
voor maandelijkse vergoedingen welke via een automatisch incasso dienen te worden
voldaan. Contractant gaat akkoord met een automatische incasso voor het in de
Overeenkomst afgesproken bedrag.
8.5
Indien Contractant de factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, is Contractant in
verzuim, waarbij de Contractant vanaf die datum over het openstaande bedrag een
rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand.
8.6
Wanneer Contractant in betalingsverzuim is, is deze naast het verschuldigde bedrag
en vergoeding van rente, ook verschuldigd om alle eventuele gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten te vergoeden.
8.7
Een beroep door Contractant op verrekening, opschorting of aftrek is niet toegestaan.

