
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  



 

 

Algemene voorwaarden 123Machine.nl 

Artikel 1. Duur en beëindiging 

1. De overeenkomst geldt voor de periode van 1 maand met een stilzwijgende verlenging van een 

opvolgende maand. Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen. Schriftelijke 

opzeggingen en overige correspondentie kunnen gericht worden aan het onderstaande adres. 

123Machine 

Liessentstraat 9a 

5405 AH Uden 

info@123machine.nl  

2. De overeenkomst is van kracht zodra de contractbevestiging getekend geretourneerd is door de 

opdrachtgever. 

3. 123Machine heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke 

tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van 

faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het 

vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft dan geen recht op enige 

schadevergoeding. 

Artikel 2. Prijzen 

1. De prijzen voor het gebruik van de dealerpagina`s zijn (exclusief 21 % BTW) per maand en kunnen 

op 123Machine.nl bekeken worden. 

2. Eenmalige korting wordt in het maandelijks bedrag verdisconteerd en op de overeenkomst 

aangegeven in het daarvoor bedoelde invulveld. 

3. 123Machine zal de opdrachtgever twee maanden voordat zij een veranderde prijs gaat berekenen, 

hiervan op de hoogte stellen. 

4. 123Machine.nl is gerechtigd jaarlijks de prijs te verhogen met het consumentenprijsindexcijfer. 

123Machine.nl is niet verplicht deze verhoging jaarlijks vooraf aan de facturatie aan te kondigen. 

Artikel 3. Betalingsvoorwaarden 

2. Opdrachtgever geeft op de overeenkomst aan of de betaling per maand, per kwartaal of eens per 

jaar vooruit betaald zal worden. Het afgeven van een eenmalige machtiging voor automatische 

incasso is ook mogelijk. 

3. Bij het niet tijdig betalen of storneren van de betaling door opdrachtgever zonder geldige reden 

en/of in geval het saldo op de rekening van de opdrachtgever niet toereikend is om de automatische 

incasso uit te voeren is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe 

strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de 

geldende wettelijke rente. Indien 123Machine zijn vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen 

geeft, is opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid 

zijn, verschuldigd, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten door partijen gefixeerd worden op 

15% van de hoofdsom met een rente van 1% per maand en een minimum van € 150,-. 
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4. Indien de opdrachtgever niet per jaar betaald en de opdrachtgever in verzuim is, is 123Machine 

gemachtigd het hele resterende jaar bedrag in een keer te incasseren. 

5. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van 123Machine binnen twee weken 

na de factuurdatum aan 123Machine schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke wordt opdrachtgever 

geacht te hebben ingestemd met de hoogte van het factuurbedrag. 

6. 123Machine is gerechtigd facturen digitaal aan opdrachtgever toe te zenden en is niet gehouden 

tot factuurverstrekking op andere wijze. 

Artikel 4. Oplevering eigen website 

1. De eigenwebsite wordt na ondertekening van de "overeenkomst" binnen 10 werkdagen 

opgeleverd met standaard voorbeeld teksten en de juiste bedrijfsgegevens van de opdrachtgever, 

tevens ontvangt de opdrachtgever een gebruikersnaam en een wachtwoord die toegang biedt tot 

het CMS (onderhoudssysteem). 

2. Indien de opdrachtgever andere teksten of beeldmateriaal wenst te plaatsen op de eigenwebsite 

dan dient de opdrachtgever daar zelf zorg voor te dragen en de wijzigingen zelf door te voeren via 

het daarvoor bedoelde CMS. 

3. 123Machine.nl is gerechtigd om advertenties te weigeren of van de eigenwebsite te verwijderen 

indien deze niet overeenstemmen met doelstellingen en opzet van 123Machine of in strijd zijn met 

de goede zeden of maatschappelijk betamelijk is. 123Machine.nl is niet aansprakelijk voor de 

gevolgschade voortvloeiende uit de weigering of verwijdering. 

Artikel 5. Gebruik/omschrijving dealerpagina's 

1. De eigenwebsite omvat de volgende onderdelen: welkomstpagina, onze machines (Machine 

aanbod),  vacatures, contactpagina en gebruik routeplanner. 

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de eigen website via het daarvoor 

bedoelde CMS. 

3. 123Machine kan het onderhoud uitvoeren en teksten en afbeeldingen aanpassen. Hiervoor wordt 

momenteel een uurtarief gehanteerd van € 70,-. Vooraf zal altijd een inschatting worden gegeven 

van het benodigd aantal uren. 

4. Opdrachtgever krijgt de beschikking over een website waar het aanbod gebruikte machines op 

geadverteerd kan worden. Zolang de opdrachtgever een abonnement heeft om machines door te 

plaatsen via het systeem van 123Machine zijn er geen kosten aan dit gebruik verbonden. Tenzij 

duidelijk anders overeengekomen.  

5. Op het moment dat de opdrachtgever geen gebruik meer maakt van de mogelijkheden om 

machines door te plaatsen via het systeem van 123Machine zal 47,50 per maand doorbelast worden 

voor het gebruik van de eigen website.  

 

 



 

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid, vrijwaringen en uitsluitingen 

1. Voor zover 123Machine bij zijn activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en 

leveranties van derden, kan 123Machine op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor 

welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met 123Machine of het verbreken ervan 

ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met 123Machine. 

2. 123Machine.nl is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onvolkomenheden of 

tekortkomingen in apparatuur of programmatuur die is vervaardigd door anderen dan 123Machine. 

3. Indien de aansprakelijkheid van 123Machine voor schade van opdrachtgever al moet worden 

aangenomen, dan zal zijn aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de vervangende schade 

tot maximaal tweemaal het maandbedrag van de in de overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). 

Iedere aansprakelijkheid van 123Machine voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, 

daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte 

schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. 

Artikel 7. Wijziging van de voorwaarden 

1. 123Machine.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van 

een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. 

3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot op de 

datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden per deze 

datum. 

Artikel 8. Doorplaatsen naar webportals 

1. 123Machine.nl draagt enkel zorg voor de technische koppeling voor de digitale doorvoer van 

advertenties naar andere websiteportals en neemt geen verantwoordelijkheid voor de manier 

waarop andere websiteportals een advertentie plaatsen.  

2. Een aantal hiervan zijn gratis om op te adverteren. Mocht deze nu of in de toekomst kosten 

berekenen voor het plaatsen van advertenties op haar website, dan is 123Machine.nl te allen tijde 

gerechtigd deze kosten door te belasten aan de contractant. De contractant is alsdan gehouden ook 

deze kosten, naast de overeengekomen abonnementsgelden binnen 14 dagen na doorbelasting te 

voldoen. De contractant heeft de mogelijkheid om de machines niet meer naar deze websites door te 

voeren indien hier, door de betreffende websites, kosten voor worden berekend. 

3. Een aantal hiervan zijn betaalde websites. De opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor een 

abonnement bij de betreffende websites 

Artikel 9. Toepasselijk recht 

1. Op alle overeenkomsten met 123Machine.nl is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank te 

Den Bosch is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit welke 

overeenkomst dan ook met 123Machine.nl. 


