ALGEMENE VOORWAARDEN STRANGER LINK V.O.F.
Artikel 1 Definities
De volgende, steeds met een hoofdletter geschreven definities, hebben de volgende betekenis, zowel in enkelvoud als
meervoud:
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.
Opdrachtgever: de partij die met Stranger Link een Overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan met betrekking tot aanbieden
van accommodatie/overnachtingsmogelijkheden opgenomen op de Website dan wel voor het bouwen van een te ontwerpen
website van Opdrachtgever.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Stranger-Link en Opdrachtgever op grond waarvan Stranger-Link haar dienstverlening
aan Opdrachtgever ter beschikking stelt.
Productinformatie: informatie met betrekking tot de aangeboden diensten en/ of producten, de prijs en de organisatie van
Opdrachtgever, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen foto’s, teksten, een logo of merk van Opdrachtgever en indien
aanwezig een hyperlink naar de website van Opdrachtgever, welke wordt geplaatst op de Website.
Gebruikersnaam: de door Stranger-Link aan Opdrachtgever toegekende gebruikersnaam, bestaande uit een combinatie van
cijfers en/of letters, waarmee, in combinatie met de Toegangscode, gebruik kan worden gemaakt van de dienstverlening van
Stranger-Link.
Toegangscode: de door Stranger-Link aan Opdrachtgever toegekend wachtwoord, bestaande uit een combinatie van cijfers en/of
letters, waarmee, in combinatie met het Gebruikersnaam, gebruik kan worden gemaakt van de dienstverlening van StrangerLink; Dit wachtwoord kan door Opdrachtgever later worden gewijzigd.
Website: de websites van Stranger Link en/of van Opdrachtgever en eventuele affiliate partner websites (waaronder en niet
limitatief The-Breakfast-stranger, The Gay-stranger.
Stranger-Link: de vennootschap onder firma Stranger Link V.O.F., gevestigd te (1103 KC) Amsterdam Zuid Oost aan de Gouden
Leeuw 151
Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst en voorts op elke door Stranger Link uitgebrachte
offerte en/of aanbieding.
2.2 Indien enige bepaling van een Overeenkomst in strijd is met de bepalingen van deze voorwaarden, zullen de bepalingen van
de Overeenkomst prevaleren.
2.3 Eventuele afwijkende voorwaarden van Opdrachtgever worden door Stranger Link uitdrukkelijk van de hand gewezen en
binden alleen, indien en voor zover zij zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard.
2.4 Het is partijen niet toegestaan hun rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden
zonder schriftelijke toestemming van de andere partij aan een derde over te dragen, welke toestemming niet op onredelijke
gronden mag worden geweigerd.
2.5 Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk door partijen schriftelijk
overeengekomen.
2.6 Indien een of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige
bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Stranger Link en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg
treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen komen, waarbij indien en
voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
Artikel 3 Aanbiedingen / totstandkoming Overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Stranger Link zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
3.2 Overeenkomsten komen pas tot stand op het moment dat Stranger Link een opdracht van Opdrachtgever schriftelijke dan
wel per elektronische bevestiging heeft aanvaard. Stranger Link is gerechtigd een opdracht te weigeren, zij is daarbij niet
gebonden haar redenen in dit verband te vermelden.
Artikel 4 Dienstverlening
4.1 Stranger Link biedt Opdrachtgever de mogelijkheid op de Website Productinformatie te plaatsen, zodat website bezoekers
kennis kunnen nemen van deze informatie en deze informatie mee kunnen nemen in hun zoektocht naar geschikte informatie op
het gebied van toerisme, accommodaties en horeca-aangelegenheden e.d.. Stranger Link biedt de website bezoekers eveneens
de mogelijkheid via een hyperlink in contact te treden met de Opdrachtgever.
4.2 De dienstverlening van Stranger Link gaat niet verder dan het plaatsen van de product-en prijsinformatie van de producten
en/of diensten van opdrachtgevers. Stranger Link is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het al dan niet tot stand komen
van een overeenkomst tussen Opdrachtgever en de website bezoekers en derhalve ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van
de overeenkomst tussen Opdrachtgever en de website bezoeker en de voorwaarden die Opdrachtgever hanteert.
4.3 Alle productinformatie op de Website is afkomstig van derden (de opdrachtgevers). De opdrachtgevers zijn zelf
verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de productinformatie. Stranger Link draagt voor de inhoud van de
productinformatie geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid. Het is Stranger Link toegestaan de inhoud van de
productinformatie te wijzigen c.q. te verwijderen als deze niet passend is in de ogen van Stranger Link.
4.4 Stranger Link streeft er naar de meest actuele Productinformatie te plaatsen op de Website. Het kan echter voorkomen dat
het een aantal dagen duurt voordat de meest actuele Productinformatie daadwerkelijk geplaatst wordt, dit ontslaat
Opdrachtgever niet van haar verplichting te betalen voor het gebruik van de Productinformatie via de Website en dat
Opdrachtgever zelf de juiste en meest actuele Productinformatie dient te plaatsen.

4.5 Stranger Link kan niet garanderen dat Opdrachtgever te allen tijde gebruik kan maken van de Website en de dienstverlening
van Stranger Link. Storingen in de Website en de dienstverlening kunnen onder meer optreden als gevolg van storingen in de
internetverbindingen of in het elektriciteitsnetwerk.
4.6 Stranger Link is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het
gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in kader van het redelijkerwijs benodigde
onderhoud van de dienstverlening.
4.7 Stranger Link is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen
op de Website aan te brengen. Indien, naar het oordeel van Stranger Link, de wijziging en/of verbeteringen de bereikbaarheid
en het functioneren van de Website aanmerkelijk nadelig beïnvloed, zal Stranger Link Opdrachtgever binnen een redelijke
termijn voor de invoering van de wijziging en/of verbetering op de hoogte brengen.
4.8 Elke aan Opdrachtgever meegedeelde (leverings)termijnen en data zijn slechts schattingen en betreffen geen fatale
termijnen, tenzij uitdrukkelijk anderszins is overeengekomen.
4.9 Indien en voor zover een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, is Stranger Link gerechtigd bij de
uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.
Artikel 5 Gebruik van de dienst en verstrekking van Productinformatie
5.1 Opdrachtgever garandeert dat alle gegevens, waaronder mede doch niet beperkt de Productinformatie, die voor de
uitvoering van de Overeenkomst aan Stranger Link dienen te worden verstrekt volledig, juist en actueel zijn.
5.2 Opdrachtgever garandeert dat de inhoud van de Productinformatie niet in strijd is met de in Nederland geldende wet-en
regelgeving, waaronder mede doch niet uitsluitend, begrepen de Reclame Code, geen inbreuk maakt op rechten van derden, de
goede naam en reputatie van Stranger Link niet zal schaden en niet op een andere wijze onrechtmatig is.
5.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en/of inlichtingen, waarvan Stranger Link aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van
de Overeenkomst, tijdig en volledig aan Stranger Link worden verstrekt en zal alle door Stranger Link verlangde medewerking
verlenen.
5.4 Opdrachtgever vrijwaart Stranger Link volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of
verband houdende met de door hem geplaatste Productinformatie, waaronder mede, doch niet uitsluitend, verstaan elke claim
die gebaseerd is op de bewering dat de betreffende Productinformatie in strijd is met de in Nederland geleden wet-en
regelgeving of bericht inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden.
Artikel 6 Toegangscode/wachtwoord en Gebruikersnaam
6.1 Indien de Opdrachtgever van Stranger Link een Toegangscode en Gebruikersnaam ontvangt is hij niet gerechtigd derden
hiervan gebruik te laten maken. De Toegangscode en de Gebruikersnaam zijn strikt gebonden aan de Opdrachtgever.
6.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor ieder gebruik van de Toegangscode en de Gebruikersnaam en is aansprakelijk voor
al het gebruik ervan. Opdrachtgever vrijwaart Stranger Link volledig tegen alle aanspraken van derden inzake schade of
anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door al het gebruik dat via de Toegangscode en Gebruikersnaam wordt veroorzaakt.
6.3 Stranger Link is gerechtigd de Toegangscode en de Gebruikersnaam te veranderen indien dit noodzakelijk is in het belang
van het functioneren van haar dienstverlening.
Indien Stranger link voor Opdrachtgever een website ontwerpt dan wel een advertentie zijn de volgende bepalingen van
toepassing.
Ontwikkeling van de website van Opdrachtgever
6.4 Stranger Link verzorgt het ontwerp en de ontwikkeling van de website van Opdrachtgever op basis van HTML en andere
talen c.q. technologieen. Stranger Link zal de website ontwikkelen op basis van:
a.
de specifieke eisen van Opdrachtgever;
b.
de structuur van de website zoals gedurende het opdrachttraject tussen Partijen is overeengekomen;
c.
de door Opdrachtgever aan te leveren content en bij de ontwikkeling van de website te gebruiken grafische gegevens.
Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, is Stranger Link verantwoordelijk voor het plaatsen van de conceptteksten, het
afronden van de detaillering van de vormgeving en het doornemen van de eerste-tekst-correctie-ronde met Opdrachtgever.
Stranger Link zal zich maximaal inspannen om de website op te leveren binnen de termijn genoemd in de Overeenkomst. Indien
de termijn niet wordt gehaald, ligt de bewijslast voor het al dan niet voldoen aan de maximale inspanningsverplichting bij
Stranger Link.
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het rechtmatig gebruik van de website, inclusief het gebruik van tekstuele en grafische
gegevens en de inhoud van de website.
Evaluatie en Acceptatie
6.5 Nadat Stranger Link de ontwikkeling van de website heeft afgerond, zullen Partijen gezamenlijk de website evalueren op
basis van de specifieke eisen.
Gebreken die in de evaluatie in gezamenlijk overleg worden vastgesteld of die door Opdrachtgever aan Stranger Link worden
gemeld in een periode van drie maanden na de ontvangst van website zullen door Stranger Link kosteloos worden hersteld tenzij
het ontstaan van deze gebreken aan Opdrachtgever valt toe te rekenen.
Na evaluatie van de website voor Opdrachtgever zal Opdrachtgever de website accepteren middels het bij de Overeenkomst
opgenomen acceptatieformulier.
Na de evaluatie en acceptatie van de website zal de oplevering van de website plaatsvinden, waaronder wordt verstaan het
beschikbaar stellen van de website aan Opdrachtgever.

Indien er een onderhoudscontract is afgesloten tussen Opdrachtgever en Stranger Link zijn de volgende bepalingen van
toepassing
Onderhoud van de Website
6.6.Stranger Link zal de ontwikkelde website van Opdrachtgever onderhouden. Onderhoud bestaat uit:
a.
Het op verzoek van Opdrachtgever aanbrengen van tekstuele wijzigingen aan de Website. Opdrachtgever zal Stranger
Link van alle eventuele tekstuele veranderingen die hij zelf rechtsgeldig aan de ontwikkelde website aanbrengt, op de
hoogte houden.
b.
Het aanbrengen van conceptuele wijzigingen aan de website.
c.
Het verzorgen van technische updates, indien nodig.
Stranger Link zal de onderhoudswerkzaamheden verrichten nadat Opdrachtgever hiertoe schriftelijk, per e-mail of per fax heeft
verzocht. Stranger Link zal de onderhoudswerkzaamheden binnen 3 dagen na ontvangst van het verzoek aanvangen.
De Opdrachtgever zorgt voor een back-upversie op zijn eigen server van de meest actuele versie van de ontwikkelde website.
Artikel 7 Tarieven en Betaling
7.1 Alle door Stranger Link gehanteerde tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege
worden opgelegd.
7.2 De diensten van Stranger Link worden verleend op basis van verschillende tariefstelling die afhankelijk is van de grootte en
positie van de gewenste Productinformatie op de Website tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Opdrachtgever gaat met ondertekening van de Overeenkomst akkoord met de tariefstelling van Stranger Link.
7.3 Stranger Link is te allen tijde gerechtigd de tarieven te wijzigen. De wijzigingen van de tarieven zullen worden gepubliceerd.
Indien Opdrachtgever een wijziging van het overeengekomen tarief niet wenst te accepteren, is hij gerechtigd de Overeenkomst
te ontbinden
7.4 Stranger Link zal de door haar verrichte dienstverlening factureren en zal de factuur per email versturen. Betaling dient te
geschieden binnen een betalingstermijn 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en aldus op de factuur is
vermeld.
7.5 Alle betalingen door Opdrachtgever zullen als eerste worden verrekend met de oudste openstaande facturen, ongeacht een
andere aanduiding door Opdrachtgever. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot enige opschorting, verrekening of korting, tenzij
bepalingen van dwingend recht haar een dergelijke bevoegdheid toekennen.
7.6 Opdrachtgever verkeert direct in verzuim indien zij nalaat enige factuur binnen de betalingstermijn te voldoen, zonder dat
enige herinnering of ingebrekestelling is vereist. Vanaf het moment van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening is
Opdrachtgever rente verschuldigd over het openstaande bedrag, tegen een percentage van 1% per maand . Elke gedeelte van
de maand zal als volle maand gelden.
7.7 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft om de openstaande bedragen met de daarover verschuldigde rente te betalen, dan
kan Stranger- Link haar vordering ter incasso uit handen geven aan een jurist of incasso bureau. Alle daarmee gepaard gaande
kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke
kosten worden in dit verband vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van 250 (tweehonderd en vijftig) euro.
7.8. Eventuele bezwaren van Opdrachtgever met betrekking tot de door Stranger Link gezonden facturen dienen binnen 8 dagen
na factuurdatum schriftelijk of per e-mail bij Stranger Link te worden ingediend. Indien Opdrachtgever binnen deze termijn geen
bezwaren heeft ingediend, wordt hij geacht akkoord te gaan met de factuur.
7.9 Indien op enig moment bij Stranger Link gerede twijfel bestaat over de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever, is
Stranger Link gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, van de Opdrachtgever te vorderen dat vooruitbetaling van de prijs
plaatsvindt of dat de Opdrachtgever deugdelijke zekerheid stelt ter hoogte van het bedrag dat Stranger Link onder de
Overeenkomst van de Opdrachtgever te vorderen mocht hebben.
Artikel 8 Opschorting
8.1 Stranger Link behoudt zich het recht voor haar dienstverlening op te schorten en Opdrachtgever uit te sluiten van elk verder
gebruik van de dienstverlening, door onder meer zijn Productinformatie te verwijderen, zonder verplicht te zijn om reeds geïnde
vergoedingen terug te betalen, indien de Opdrachtgever:
-op enige wijze in strijd handelt met de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden;
-nalaat enige factuur binnen de betalingstermijn te voldoen;
-inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden;
-in strijd handelt met de in Nederland geldende wetgeving en regelgeving;
onverminderd het recht van Stranger Link om volledige nakoming van de betalingsverplichting te vorderen, nadere
rechtsmaatregelen tegen de Opdrachtgever te nemen en/of schadevergoeding te eisen.
Artikel 9 Intellectuele eigendom
9.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde en/of ter beschikking
gestelde materialen, berusten uitsluitend bij Stranger Link of haar licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen.
9.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen en andere rechten
van intellectuele of industriële eigendom uit de Informatie te verwijderen of te wijzigen.
9.3 Voor zover uit enige wettelijke bepaling voortvloeit dat Opdrachtgever aanspraak zou kunnen maken op enig recht van
intellectuele of industriële eigendom verplicht Opdrachtgever zich alle noodzakelijke medewerking te verlenen aan het, op eerste
verzoek van Stranger Link, overdragen van die rechten aan Stranger Link.
9.4 Stranger Link vrijwaart Opdrachtgever tegen elke rechtsvordering die gebaseerd is op de bewering dat de Informatie inbreuk
maakt op de rechten van derden, onder de voorwaarde dat Opdrachtgever onmiddellijk de beweerde inbreuk schriftelijk aan
Stranger Link meldt en de afhandeling van de zaak volledig overlaat aan Stranger Link en zij Stranger Link alle verlangde
medewerking en informatie verschaft.
9.5 Stranger Link sluit hierbij elke andere vorm van andere of verdergaande aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een
beweerdelijke inbreuk op de rechten van derden uitdrukkelijk uit.

Artikel 10 Vertrouwelijkheid en geheimhouding
10.1 Partijen dragen er zorg voor dat alle vertrouwelijke informatie die zij van de andere Partij ontvangen strikt geheim wordt
gehouden. Zij zullen deze verplichting tevens opleggen aan hun werknemers en eventueel door hen in verband met de uitvoering
van de Overeenkomst ingehuurde derden.
10.2 Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd als één der Partijen aangeeft dat zulke informatie
vertrouwelijk is.
Artikel 11 Overmacht
11.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd is als gevolg van
overmacht. Onder overmacht wordt mede, doch niet uitsluitend, verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van Stranger
Links en/of andere derden waarvan Stranger Link gebruik maakt.
11.2 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten.
Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.
11.3 Voor zover Stranger Link ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de
Overeenkomst is nagekomen, dan is zij gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte in rekening te brengen.
11.4 Stranger Link heeft het recht zich ook op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die de overmacht oplevert,
intreedt nadat Stranger Link haar werkzaamheden en/of diensten had dienen te verrichten.
Artikel 12 Aansprakelijkheid
12.1 Indien Stranger Link aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is
geregeld. Buiten de gevallen genoemd in dit artikel rust op Stranger Link geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding
ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zal worden gebaseerd. Voor zover wettelijk toegestaan, zijn de
bepalingen in dit artikel ook van toepassing op de (eventuele) licentiegevers van Stranger Link.
12.2 De totale aansprakelijkheid van Stranger Link wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst
of anderszins is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de Overeenkomst bedongen
prijs.
12.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
-de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade;
-de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Stranger Link aan de Overeenkomst te laten
beantwoorden, tenzij deze niet aan Stranger Link toegerekend kunnen worden;
-redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben
geleid tot beperking van directe schade.
12.4 Stranger Link is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens.
12.5 De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet
indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Stranger Link of haar ondergeschikten.
Artikel 13 Beëindiging
13.1 Alle overeenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.
Partijen zijn te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk (ook per email) op te zeggen met in achtneming van een
opzegtermijn van een (1) maand, ingaande op de eerste van de volgende maand, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk
overeengekomen.
13.2 Onverminderd enige ander aan Stranger Link toekomend recht, is Stranger Link gerechtigd om de Overeenkomst
buitengerechtelijk te ontbinden indien Opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit
hoofde van de Overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, niet binnen een
redelijke termijn herstelt.
13.3 Ieder der partijen is gerechtigd de Overeenkomst zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling is vereist, met onmiddellijke
ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden wanneer door de andere partij surséance van betaling is aangevraagd dan wel het
faillissement van de andere partij is aangevraagd of uitgesproken of wanneer het bedrijf van de andere partij haar activiteiten
staakt, dan wel de zeggenschap over het bedrijf van de andere partij, geheel of gedeeltelijk wordt overgedragen aan een derde
of fuseert met een derde.
13.4 Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft
ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking
zijn. Bedragen die Stranger Link vóór de ontbinding heeft gefactureerd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin
bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
Artikel 14 Toepasselijk recht, bevoegde rechter
14.1 Op deze Algemene Voorwaarden en elke Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze Algemene Voorwaarden en/of elke Overeenkomst zullen
bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Amsterdam.
Artikel 15 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
15.1 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds
bepalend.
15.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de
Overeenkomst.

