
ARTIKEL 1. | DEFINITIES
Add Some: de gebruiker van deze algemene 
voorwaarden, gevestigd te Kapel Avezaath, 
ingeschreven in het Handelsregister onder 
KvK-nummer: 67850863.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, 
althans handelend in de uitoefening van een 
beroep of bedrijf, met wie Add Some een 
overeenkomst heeft gesloten.

Diensten: het ten behoeve van de 
opdrachtgever door Add Some plegen van 
Social Media advies, beheer of creatie en/of het 
verlenen van enige andere diensten.

Advies: door Add Some opgesteld advies ten 
behoeve van de Social Media kanalen van de 
opdrachtgever.

Beheer: de ten behoeve van de opdrachtgever 
door Add Some te beheren Social Media 
kanalen.

Creatie: door Add Some gemaakte creaties ten 
behoeve van de opdrachtgever.

Overeenkomst: iedere tot stand gekomen 
overeenkomst tussen Add Some en de 
opdrachtgever, waarmee Add Some zich jegens 
de opdrachtgever verbindt tot het verrichten van 
diensten en/of het aanleveren van bestanden.

Opdracht: de in het kader van de overeenkomst 
door de opdrachtgever aan Add Some 
verstrekte opdracht.

Schriftelijk: als schriftelijke communicatie 
wordt in deze algemene voorwaarden, 
naast traditionele schriftelijke communicatie, 
eveneens communicatie per e-mail en 
whatsapp bedoeld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
Deze algemene voorwaarden zijn van 
toepassing op elk aanbod en iedere tot stand 
gekomen overeenkomst tussen Add Some 
en de opdrachtgever. Indien bij de uitvoering 
van de overeenkomst door Add Some derden 
worden betrokken, zijn deze algemene 
voorwaarden onverkort van toepassing. De 
toepasselijkheid van de eventuele algemene 
voorwaarden van de opdrachtgever wordt 
uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien partijen van deze algemene voorwaarden 
afwijkende bepalingen overeenkomen, 
prevaleren de afwijkende bepalingen mits de 
inhoud en het bestaan van deze afwijkende 
bepalingen uitdrukkelijk is vastgelegd.

Vernietiging of nietigheid van één of meer der 
onderhavige bepalingen laat de geldigheid 
van de overige bepalingen onverlet. In een 
voorkomend geval zijn partijen verplicht in 
onderling overleg een vervangende regeling te 
treffen ten aanzien van het aangetaste beding. 
Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de 
strekking van de oorspronkelijke bepaling in 
acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN 
TOTSTANDKOMING VAN DE 
OVEREENKOMST
Elk aanbod van Add Some is vrijblijvend 
en onder voorbehoud van voldoende 

beschikbaarheid van de aangeboden diensten. 
Add Some is nimmer verplicht een opdracht te 
aanvaarden.

Een aanbod geldt niet automatisch voor 
vervolgovereenkomsten. Aan een aanbod 
dat gebaseerd is op door de opdrachtgever 
onjuist of onvolledig verstrekte gegevens kan 
de opdrachtgever geen rechten ontlenen. De 
overeenkomst komt tot stand door aanbod 
en aanvaarding. Het aanbod op de website 
van Add Some geldt voor de opdrachtgever 
slechts als een uitnodiging tot het doen van 
een aanbod. Indien de aanvaarding van de 
opdrachtgever afwijkt van het aanbod van 
Add Some, komt de overeenkomst niet 
conform deze afwijkende aanvaarding tot 
stand. De afwijkende aanvaarding geldt als 
een aan Add Some gericht nieuw aanbod.

ARTIKEL 4. | INHOUD EN UITVOERING VAN 
DE OVEREENKOMST
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen 
wordt de opdracht uitsluitend uitgevoerd op 
locatie van Add Some.
Indien bij overeenkomst is vastgesteld dat ten 
behoeve van de opzet van de opdracht tussen 
Add Some en de opdrachtgever contacturen 
plaatsvinden, kunnen deze contacturen 
uitsluitend in een opeenvolgende periode 
worden benut, tenzij Add Some daarvan afwijkt.
Add Some is binnen het kader van hetgeen 
uitdrukkelijk is overeenkomen gerechtigd naar 
eigen inzicht invulling te geven aan de opdracht. 
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, 
wordt de keuze van advies, beheer en creatie 
uitsluitend door Add Some bepaald.
Add Some is steeds gerechtigd de opdracht in 
verschillende fasen uit te voeren en elke fase 
afzonderlijk te factureren.

Elke opdracht wordt uitgevoerd naar 
beste inzicht en vermogen. Add Some 
verplicht zich echter uitsluitend tot een 
inspanningsverbintenis. Add Some kan 
nimmer garanderen dat de resultaten 
worden bereikt die de opdrachtgever met 
het verstekken van de opdracht beoogde te 
behalen.

Indien geen uitvoeringstermijn is 
overeengekomen, zal de opdracht worden 
uitgevoerd binnen een redelijke termijn na 
totstandkoming van de overeenkomst. Indien 
tussen partijen wel een uitvoeringstermijn 
is overeengekomen, geldt deze termijn als 
een indicatieve, niet-fatale termijn. In dat 
geval treedt het verzuim van Add Some 
niet eerder in dan nadat de opdrachtgever 
Add Some schriftelijk in gebreke heeft 
gesteld waarbij hij Add Some een redelijke 
termijn gunt de overeenkomst alsnog na te 
komen en de nakoming na het verstrijken 
van de laatstbedoelde termijn nog steeds is 
uitgebleven.

In het kader van de opdracht door Add Some 
aan de opdrachtgever te verstrekken advies, 
beheer en creatie, worden uitsluitend middels 
e-mail of whatsapp aangeleverd. Indien 
schriftelijk overeengekomen zal Add Some 
berichten direct op de Social Media kanalen 
van de opdrachtgever plaatsen. De adviezen 
en creaties worden zorgvuldig samengesteld. 
(Type)fouten in aan de opdrachtgever 
verstrekte rapportages worden voorbehouden. 

Elke aansprakelijkheid van Add Some ter zake 
is uitgesloten.

Een reeds aan Add Some verstrekte opdracht 
kan door de opdrachtgever niet worden 
geannuleerd. Indien de opdrachtgever de 
overeenkomst desondanks beëindigt, is hij 
de volledige overeengekomen prijs, alsmede 
alle eventueel door Add Some gemaakte 
kosten die niet bij de overeengekomen prijs 
zijn inbegrepen, verschuldigd. In dat geval 
zijn de overeengekomen prijs en de eventueel 
gemaakte kosten terstond opeisbaar.

ARTIKEL 5. | VERPLICHTINGEN VAN DE 
OPDRACHTGEVER
De opdrachtgever dient Add Some tijdig 
in kennis te stellen van alle gegevens die 
voor de opzet en uitvoering van de opdracht 
redelijkerwijs relevant zijn. Daaronder wordt 
mede begrepen de content van de door Add 
Some te creeëren en verspreiden opdrachten. 
Alle gegevens dienen volledig en naar waarheid 
te worden verstrekt. Elke aansprakelijkheid van 
Add Some voor schade als gevolg van door de 
opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte 
gegevens is uitgesloten.

ARTIKEL 6. | WIJZIGING VAN DE 
OVEREENKOMST EN MEERWERK
Indien de aard, omvang of inhoud van de 
overeenkomst, al dan niet op verzoek of 
aanwijzing van de opdrachtgever wordt 
aangepast en de overeenkomst daardoor 
in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht 
wordt gewijzigd dan kan dit consequenties 
hebben voor hetgeen oorspronkelijk 
werd overeengekomen. Daardoor kan de 
oorspronkelijk overeengekomen prijs worden 
verhoogd. Add Some zal daarvan zoveel 
mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.

Door een wijziging van de overeenkomst 
kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van 
uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever 
aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de 
overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging 
in prijs en termijn van uitvoering. Indien de 
overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, 
dan is Add Some gerechtigd om daaraan pas 
uitvoering te geven nadat de opdrachtgever 
akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en 
andere voorwaarden, daaronder begrepen het 
te bepalen tijdstip waarop uitvoering aan de 
werkzaamheden gegeven zal worden. Het niet 
of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde 
overeenkomst levert evenmin een tekortkoming 
van Add Some op en is voor de opdrachtgever 
geen grond om de overeenkomst te ontbinden.

Zonder daarmee in gebreke te komen, kan 
Add Some een verzoek tot wijziging van de 
overeenkomst weigeren indien nakoming van 
de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet 
van hem kan worden gevergd. Overeenkomsten 
die strekken tot meerwerk vinden plaats in 
overleg en worden zoveel mogelijk schriftelijk 
vastgelegd.

ARTIKEL 7. | OVERMACHT
Add Some is niet gehouden tot het nakomen 
van enige verplichting uit de overeenkomst 
indien en voor zolang hij daartoe gehinderd 
wordt door een omstandigheid die hem 
krachtens de wet, een rechtshandeling of in het 
verkeer geldende opvattingen niet kan worden 

Voorwaarden Add Some 2017



toegerekend. Als overmacht wordt eveneens 
aangemerkt de situatie waarin Add Some als 
gevolg van ziekte of andere omstandigheden 
die hem niet kunnen worden toegerekend, 
gehinderd wordt uitvoering te geven aan de 
overeenkomst.

Indien de overmachtsituatie langer dan 
drie maanden voortduurt, of redelijkerwijs 
voorzienbaar is dat zij langer dan drie maanden 
zal voortduren, zijn partijen gerechtigd de 
overeenkomst te ontbinden, zonder dat één der 
partijen aanspraak maakt op enige vorm van 
schadevergoeding.

Indien Add Some bij het intreden van de 
overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan 
zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts 
gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, 
is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, 
respectievelijk uitvoerbare gedeelte van 
de overeenkomst afzonderlijk te factureren 
als ware er sprake van een zelfstandige 
overeenkomst.

ARTIKEL 8. | OPSCHORTING EN 
ONTBINDING
Add Some is bevoegd de uitvoering van de 
overeenkomst op te schorten of – indien de 
omstandigheden dit rechtvaardigen – de 
overeenkomst met directe ingang te ontbinden 
indien de opdrachtgever de verplichtingen uit 
de wet, de overeenkomst of deze algemene 
voorwaarden niet, niet tijdig of niet volledig 
nakomt, dan wel na het sluiten van de 
overeenkomst Add Some ter kennis gekomen 
omstandigheden goede grond geven te vrezen 
dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal 
nakomen.

Indien de opdrachtgever in staat van 
faillissement verkeert, surseance van betaling 
heeft aangevraagd, enig beslag op zijn 
goederen is gelegd of in gevallen waarin de 
opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over 
zijn vermogen kan beschikken, is Add Some 
gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke 
ingang te ontbinden.

Voorts is Add Some gerechtigd de 
overeenkomst te ontbinden indien zich 
omstandigheden voordoen welke van dien 
aard zijn dat nakoming van de overeenkomst 
onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding 
daarvan in redelijkheid niet van hem kan 
worden gevergd. Alle in verband met 
een opschorting en/of ontbinding van de 
overeenkomst te maken extra kosten en 
geleden schade komen voor rekening van 
de opdrachtgever. De opdrachtgever maakt 
nimmer aanspraak op enige vorm van 
schadevergoeding in verband met het door Add 
Some op grond van dit artikel uitgeoefende 
opschortings- en ontbindingsrecht.

Indien Add Some de overeenkomst op grond 
van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op 
de opdrachtgever terstond opeisbaar.

ARTIKEL 9. | PRIJZEN EN BETALINGEN
Het aanbod voorziet in een nauwkeurige 
opgave van de prijsfactoren, zoals het geldende 
uurtarief of pakketprijzen. Indien een uurtarief 
is overeengekomen, wordt het aantal bestede 
uren per 15 minuten, naar boven afgerond.
Tenzij anders is vermeld, zijn alle vermelde 
prijzen exclusief btw en eventueel in het 
kader van de overeenkomst door Add Some 
te maken kosten. Indien de opdrachtgever 
adviesrapporten en creaties van Add Some 

wenst te ontvangen, wordt aan hem een van de 
dienstverlening afzonderlijk en nader overeen te 
komen prijs in rekening gebracht.

Add Some is gerechtigd volledige of 
gedeeltelijke vooruitbetaling van de 
overeengekomen prijs te vorderen. Add Some 
is gerechtigd de uitvoering van de 
overeenkomst op te schorten totdat de 
hierbedoelde vooruitbetaling volledig is voldaan.

Voor zover achterafbetaling is 
overeengekomen, dient betaling te geschieden 
binnen de factuur vermelde termijn op de door 
Add Some voorgeschreven wijze.
Indien tijdige betaling achterwege blijft, 
treedt het verzuim van rechtswege in zonder 
dat een nadere ingebrekestelling is vereist. 
Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de 
opdrachtgever de dan geldende wettelijke 
handelsrente verschuldigd. De wettelijke 
handelsrente wordt berekend tot en met de 
dag dat het volledige openstaande bedrag is 
voldaan.

Alle redelijke gemaakte of te maken kosten ter 
verkrijging van verschuldigde bedragen ten 
aanzien waarvan de opdrachtgever in verzuim 
is (geweest), komen voor zijn rekening. De 
buitengerechtelijke kosten worden berekend 
volgens de Wet Incassokosten 2012.

ARTIKEL 10. | AANSPRAKELIJKHEID
Naast hetgeen omtrent aansprakelijkheid in het 
overige van deze algemene voorwaarden is 
bepaald, is de aansprakelijkheid van Add Some 
beperkt tot schade die is ontstaan als gevolg 
van opzet of bewuste roekeloosheid van Add 
Some.

Add Some is in het bijzonder niet aansprakelijk 
voor: schade als gevolg van een tekortkoming 
in de nakoming van de verplichtingen van 
de opdrachtgever die voortvloeien uit de 
overeenkomst, deze algemene voorwaarden of 
een omstandigheid die anderszins niet aan Add 
Some kan worden toegerekend;
voor indirecte schade, waaronder begrepen 
gederfde winst, geleden verlies en schade als 
gevolg van bedrijfsstagnatie.
Indien ondanks het bepaalde in deze algemene 
voorwaarden toch aansprakelijkheid van Add 
Some bestaat, komt uitsluitend directe schade 
voor vergoeding in aanmerking. Onder directe 
schade wordt uitsluitend verstaan:
de redelijke kosten ter vaststelling van de 
oorzaak en de omvang van de schade, voor 
zover de vaststelling betrekking heeft op schade 
in de zin van deze algemene voorwaarden;
de eventuele redelijke kosten gemaakt om 
de gebrekkige prestatie van Add Some aan 
de overeenkomst te laten beantwoorden, 
voor zover deze aan Add Some toegerekend 
kunnen worden en; redelijke kosten, gemaakt 
ter voorkoming of beperking van schade, 
voor zover de opdrachtgever aantoont dat 
deze kosten hebben geleid tot beperking van 
directe schade als bedoeld in deze algemene 
voorwaarden.

In elk geval is de aansprakelijkheid van 
Add Some beperkt tot de factuurwaarde van 
de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van 
de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid 
van Add Some betrekking heeft. In afwijking 
van de wettelijke verjaringstermijn bedraagt 
de verjaringstermijn van alle vorderingen en 
verweren jegens Add Some één jaar.

ARTIKEL 11. | SLOTBEPALINGEN
Op elke overeenkomst en alle daaruit 
voortvloeiende rechtsverhoudingen tussen 
de opdrachtgever en Add Some is uitsluitend 
Nederlands recht van toepassing.

Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn 
partijen verplicht in onderling overleg te treden 
teneinde het geschil in onderling overleg te 
beslechten.

Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt, 
is uitsluitend de rechter binnen het 
arrondissement van de vestigingsplaats van 
Add Some bevoegd van geschillen kennis te 
nemen.          


