
	  
	  
	  
	  

	   	  

	  

Algemene voorwaarden Internetbureau Houdoe.nl 
 

Inleiding 

Alles vastleggen in voorwaarden kan niet. Dat probeer ik daarom ook 

niet. De voorwaarden van Houdoe.nl zijn simpel en leesbaar. 

Uitgangspunt: als er een probleem is dan zoeken we samen een goede 

oplossing. Er zijn echter een paar dingen die duidelijk moeten zijn. Die 

vind je hieronder. 

 

Tarieven 

Houdoe.nl houdt de tarieven graag eenvoudig, transparant en 

betaalbaar. Het nadeel hiervan is dat je niet elke variant kunt 

beschrijven. Daarom dienen alle tarieven op de website beschouwd te 

worden als richtprijzen (en excl. btw). 

 

In de meeste gevallen worden deze prijzen gewoon aangehouden. Maar 

het kan ook afwijken. Dit hoor je altijd vooraf. 

 

Inhoud van de website 
De content (inhoud) van de website is de volledige verantwoordelijkheid 

van de klant. Ook al heeft Houdoe.nl deze geplaatst. Dat geldt voor 

zowel de gebruikte afbeeldingen als de teksten.  

 



	   	  
	  
	  
	  

Houdoe.nl plaatst alleen afbeeldingen waarvan redelijkerwijs mag 

worden aangenomen dat deze rechtenvrij zijn. In de meeste gevallen 

worden deze afbeeldingen gekocht bij zogenaamde ‘stocksites’.  

Van afbeeldingen (foto’s en plaatjes) en teksten die door de klant 

worden aangeleverd wordt aangenomen dat deze vrij van rechten zijn. 

 

Link naar Houdoe.nl 

Houdoe.nl houdt de prijzen graag laag. Eén van de manieren om dit voor 

vol te houden is een link op jouw website (‘webdesign door Houdoe.nl’ 

of vergelijkbaar). Wil je dit niet, dan kun je dit afkopen. De (eenmalige) 

kosten hiervan zijn € 99 (excl. btw). 

 

Domeinnamen 
Als je via Houdoe.nl een domeinnaam registreert, ben je automatisch de 

eigenaar van deze domeinnaam. Zonder tegenbericht wordt de 

domeinnaam automatisch jaarlijks verlengd. Wil je dit niet, dan geef je 

dit tijdig aan. Houdoe.nl behoud zich het recht voor om de domeinnaam 

dan zelf aan te houden. 

 

Als je een domeinnaam gaat gebruiken die al geregistreerd is door 

Houdoe.nl, dan word je niet automatisch eigenaar. Dit om 

‘domeinkapers’ te weren. De domeinnaam wordt dus in feite door je 

gehuurd. Je hebt het recht om deze te blijven huren zo lang als je wilt. 

Wil je stoppen, dan valt de domeinnaam terug naar Houdoe.nl. 

 


