
 

Algemene voorwaarden Rezerveren.nl  
 
Art. 1 
 

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en 
overeenkomsten waarbij Rezerveren.nl diensten of producten van welke 
aard en onder welke benaming ook aan Abonnee levert.  

1.2 Aanvullingen en/of veranderingen in deze algemene voorwaarden mogen 
ten allen tijd worden uitgevoerd. Hierbij geldt wel dat Abonnee hierover 
moet worden geïnformeerd.  

1.3 Indien deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven 
overige bepalingen in deze algemene voorwaarden onverminderd van 
kracht. 

 
Art. 2 Prijzen en betalingen 

2.1 Prijzen van Rezerveren.nl zijn exclusief omzetbelasting. Alle prijzen kenbaar 
gemaakt door Rezerveren.nl aan Abonnee zijn in euro’s. Abonnee dient 
daarom alle betalingen te voldoen in euro’s.  

2.2 Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen dan de begrootte 
prijs, kunnen er door Abonnee geen rechten worden ontleend.  

2.3 Abonnee is nadrukkelijk verboden aan nakoming van de gesloten 
overeenkomst.  

2.4 Indien er sprake is van een periodieke betalingsverplichting voor Abonnee 
aan Rezerveren.nl, is Rezerveren.nl gerechtigd prijzen en tarieven aan te 
passen op de termijn genoemd in de overeenkomst.  

2.5 Als Rezerveren.nl besluit prijzen te veranderen is Abonnee gerechtigd de 
overeenkomst binnen dertig dagen schriftelijk op te zeggen, op de in de 
overeenkomst overeengekomen wijze en na kennisgeving van de wijziging 
in de prijs.  

2.6 Indien Abonnee de verschuldigde bedragen niet kan betalen of niet wilt 
betalen, is Rezerveren.nl zonder aanmaning of ingebrekestelling gerechtigd 
over het openstaande bedrag wettelijke rente voor 
handelsovereenkomsten te rekenen en is de Abonnee verplicht deze rente 
samen met het verschuldigde bedrag te voldoen.  

2.7 Bestaat het geval dat Abonnee naast de verschuldigde bedragen weigert te 
betalen of niet binnen het aangegeven termijn het openstaande bedrag 
heeft voldaan, dan zal Abonnee verbonden zijn aan alle buitengerechtelijke 
kosten, waaronder alle kosten die berekend zijn door externe deskundigen.  

 
Art. 3 Duur van de overeenkomst 

3.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de in de overeenkomst 
overeengekomen duur. Deze duur van de overeenkomst bedraagt minimaal 
twaalf maanden.  

3.2 De duur van hetgeen overeengekomen wordt na twaalf maanden 
stilzwijgend verlengt tot onbepaalde duur. Abonnee is gerechtigd na de 
minimaal overeengekomen duur van de overeenkomst de overeenkomst op 
te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van dertig dagen. 

 
 



 

Art. 4  
4.1 Abonnee en Rezerveren.nl dragen zorg voor de vertrouwelijkheid van alle 

uitgewisselde gegevens gedurende de overeenkomst waarbij deze geheim 
blijven. Dit verbod geldt niet voor Rezerveren.nl wanneer het noodzakelijk 
wordt beschouwd om derden de gegevens te verstrekken ingevolge van 
een rechterlijke uitspraak, wettelijke voorschriften of voor de optimale 
uitvoering van hetgeen overeengekomen.  

4.2 Abonnee gaat akkoord met het confidentiële karakter en de 
geheimhouding van de programmatuur, websites, databases, bestanden of 
andere materialen. 

4.3 Alle in de overeenkomst betrokken partijen zullen gedurende de looptijd 
van hetgeen overeengekomen en na drie jaren na opzegging van de 
overeenkomst door Abonnee de geheimhouding van artikel 4.2 doen 
voortzetten.  

 
Art. 5 Intellectuele eigendommen 

5.1 Indien Rezerveren.nl zich wenst te verbinden tot de overdracht van het 
recht tot intellectueel eigendom, kan dit alleen schriftelijk worden 
aangegaan met een natte handtekening van alle betrokken natuurlijke 
personen binnen Rezerveren.nl. 

5.2 Abonnee is na akkoord met deze algemene voorwaarden niet gerechtigd 
om hetgeen ontwikkeld voor Rezerveren.nl, onderdelen, ontwerpen, 
documentatie, werken, programmeertalen en dergelijken na te bootsen, na 
te maken, te kopiëren of soortgelijke activiteiten te ondernemen.  

5.3 Alle rechten van intellectuele eigendommen van hetgeen ontwikkeld voor 
Rezerveren.nl in onderdelen, ontwerpen, documentatie, werken, 
programmeertalen en dergelijken berusten uitsluitend bij Rezerveren.nl.  

 
Art. 6 Overmacht 

6.1 Indien Abonnee of Rezerveren.nl verhinderd wordt door de gevolgen van 
overmacht, is zowel Abonnee als Rezerveren.nl niet verplicht tot het 
nakomen van enige verplichting gesteld in deze algemene voorwaarden. 
Onder overmacht wordt gedefinieerd: I:het niet naar overeengekomen 
nakomen van verplichtingen van Rezerveren.nl door Abonnee, II: overmacht 
van de leverancier van Rezerveren.nl, III: overheidsmaatregelen, IV: 
technische storingen,  V: oorlog of VI: (technisch)logistieke problemen.  

 
 


