
ALGEMENE VOORWAARDEN inzake het pakket  “Boekinex”      �(d.d. 21-12-2010) 

�

Eigendom van W.Willemstein, eigenaar Raad Hoofdorp, bedenker en maker “Boekinex”           

artikel 1  Algemeen 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere koop van het pakket welke op de 

website Boekinex wordt aangeboden.  
2. Partijen zijn de eigenaar van Raad Hoofddorp, dit is de maker en bedenker van het 

pakket Boekinex, hierna te noemen Boekinex en de kopende partij, te noemen de 
“Wederpartij”. 

 
artikel 2  Offertes en aanbiedingen 

1. Alle aanbiedingen van Boekinex zijn vrijblijvend. Ook vanuit de wederpartij zijn alle 
vragen en verzoeken vrijblijvend totdat er van de wederpartij een duidelijk en  
schriftelijk verzoek is voor het afnemen van het pakket.  

2. De op de website duidelijk aangegeven vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere 
heffingen van overheidswege.  

3. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige mogelijke aankopen.  

artikel 3  Betaling 
1. Betaling dient te geschieden voor ontvangst van het pakket, tenzij schriftelijk anders 

is overeengekomen.  
2. Het pakket wordt geleverd over de mail. Bij verzoek om levering per cd-rom komt 

daar vijf euro exclusief btw bij. 
3. Bij uitdrukkelijk verzoek van afnemers om updates, aangepaste versies en zo meer, 

wordt een prijs berekend van zeven euro exclusief btw. Bij verzenden op cd- rom 
wordt deze prijs tien euro exclusief btw 

4. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de 
Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente 
verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de 
wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden 
berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van 
voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

5. Boekinex heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in 
de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de 
opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 

artikel 4  Eigendomsvoorbehoud 
1. De technische werking van het pakket blijft altijd eigendom van de maker (zie 

voettekst) en zal nimmer worden vrijgegeven aan de koper of anderszins. (zie art 7) 
2. Door Boekinex geleverde zaken, mogen niet worden doorverkocht.  

 
artikel 5  Levering, verplichting 

1. De door Boekinex te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die 
daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en 
waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De wederpartij mag 
verondersteld worden redelijkerwijze op de hoogte te zijn van de eigenschappen en 
hetgeen wordt gekocht middels de informatie op de website en de informatie de te 
behalen is uit de vrij te downloaden beschrijvingen en voorbeelden. 

2. Het pakket is van toepassing op gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten 
Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is 
voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden.  

artikel 6  Aansprakelijkheid 
1. Boekinex is nooit aansprakelijk voor schade, onjuist gebruik, verkeerd gebruikte 

output, discussie over output met derde partijen en zo meer omdat het een pakket 
betreft voor het bijhouden en voeren van een administratie en hiervoor de 
verantwoording van het gebruik altijd en uitsluitend ligt bij de koper en/of gebruiker 
ligt. 
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artikel 7  Intellectuele eigendom  
1. Boekinex behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op 

grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. �
2. De technische werking van het pakket blijft altijd eigendom van de maker van het 

pakket Boekinex en zal nimmer worden vrijgegeven.�
 
artikel  8  Toepasselijk recht 

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Boekinex partij is, is uitsluitend het Nederlands 
recht van toepassing. 

2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de 
uitleg daarvan. 

 
artikel 9  Vindplaats en wijziging voorwaarden 

1. Deze voorwaarden zijn niet gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel 
2. Van toepassing is steeds de versie zoals te downloaden is op de website van 

Boekinex. 
3. Bij het verzoek van de klant om een pakket af te nemen (art 2 lid 1) wordt geacht dat 

de afnemer op de hoogte is van de op de site te downloaden algemene voorwaarden. 
 

�


