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Makz Media is een éénpersoons communicatie- en consultancybureau dat sinds 2010 werkzaam is in 
diverse vakgebieden, zoals Infrastructuur en Hi-fi en Techniek. Makz Media levert freelance redactie 
op maat, in de vorm van onafhankelijke reviews, achtergrondartikelen, (web)teksten en advertorials. 
Ook eindredactie, correctie en vertaalwerk behoren tot de kernactiviteiten.  

Communicatie is een vak. Er moet rekening worden gehouden met steeds meer factoren om 
boodschap en lezer succesvol met elkaar in contact te brengen. Makz Media beschikt over ruime 
ervaring, zowel in de ‘papieren’ als in de digitale uitgeverij, in sociale-media communicatie en in het 
ontwikkelen van (online) communicatie-strategieën. 

Correct gebruik van de Nederlandse taal staat bij Makz Media hoog in het vaandel. Uiteraard 
wordt bij teksten voor online publicatie rekening gehouden met SEO, maar zónder dat dat ten koste 
gaat van de leesbaarheid. Krampachtige teksten houden de aandacht niet vast en brengen daarom 
de boodschap minder goed over. Dus daar wordt extra veel aandacht aan besteed. 
 
Neem gerust contact op voor informatie of een vrijblijvende offerte.

Communicatie



Artikelen en reviews moeten informatief en toegankelijk zijn. De 
doelgroep, hoe breed ook, moet ermee uit de voeten kunnen. 
Makz Media verdiept zich in de materie en stemt de stijl van het 
artikel af op de beoogde lezersgroep. Zodat ook hier weer de 
juiste communicatie tot stand wordt gebracht.

Artikelen en Reviews

Tarieven 01/2022
Prijs Omschrijving

Reviews € 195 / 325 tot 1250 woorden / v.a. 1250 woorden

Artikelen (anders dan 
reviews)

€ 195 / 325 tot 1250 woorden / v.a. 1250 woorden

Vertalingen 
En-Ne / Ne-En

v.a. 17 cent Woordprijs op basis van de brontekst. 
0 - 1500 woorden: 25c / 1500 - 3000 
woorden: 20c / 3000+ woorden: 17c

(Web)Teksten v.a. € 150 tot 1000 woorden, daarna 25 cpw

Brochures v.a.  € 150 tot 1000 woorden, daarna 25 cpw 
Overige redactie o.b.v. individuele offerte

Advertorials v.a.  € 250 tot 500 woorden, daarna 40 cpw

Persberichten v.a.  € 125 tot 150 woorden, daarna 25 cpw

Eindredactie en Correctie v.a. € 150 tot 1000 woorden, daarna 15 cpw 
(brontekst)

Consultancy € 75 per uur

Workshops v.a. € 400 per dagdeel (=maximaal 4 uur)

Fotografie v.a. € 300 per dagdeel (= maximaal 4 uur)

Reiskosten incl. 
parkeerkosten*

35 cent per 
kilometer

*Parkeerkosten boven € 12,50 worden 
separaat in rekening gebracht.

Op offertes en opdrachten zijn de algemene voorwaarden van Makz Media van toepassing

Vertalingen
Waarom door Makz Media uw vertalingen laten verzorgen? 
Omdat vertalen meer is dan letterlijk omzetten wat er staat. Naast 
een goede taalkennis is inhoudelijke kennis dé sleutel tot een 
goede en lekker leesbare vertaling. Eigenlijk kun je dan beter 
spreken van een hertaling, en dat is precies waarin Makz Media 
zich onderscheidt van andere vertaalbureaus. 

Engels/Nederlands - Nederlands/Engels

Wat biedt Makz Media?
Maatwerk in communicatie

Makz Media levert communicatie op 
maat. Geen opdracht is nameli jk 
hetzelfde. Ik neem de tijd om samen de 
mogelijkheden door te spreken, zodat we 
de juiste toon in de communicatie kunnen 
vinden.

Inspirerende teksten

Makz Media onderscheidt zich op elk 
niveau met toegankelijke content die de 
lezer informeert en inspireert. Op zoek 
naar informeel geschreven teksten of juist 
liever een zakelijke benadering? In 
overleg is alles mogelijk. Makz Media 
werkt tegen marktconforme tarieven.

Vlot en prettig leesbaar

Makz Media is gespecialiseerd in vlot 
geschreven en daardoor prettig leesbare 
(web)teksten. Indien nodig wordt lezers 
van online content middels een ‘lees 
verder’ link een verwijzing geboden naar 
een uitgebreide versie van de tekst.

Beelden versterken het verhaal

Goede fotografie maakt een artikel ook 
visueel aantrekkelijk, brengt sfeer en 
toont de mens of het onderwerp achter 
het verhaal. Bovendien draagt eigen 
beeldmateriaal bij aan een goede SEO. 
Makz Media kan, indien gewenst, 
profess ione le fo tografie b i j e lke 
publicatie verzorgen.

Links en SEO

De technische opbouw van een webtekst 
is van groot belang voor de vindbaarheid 
van een website. Het gebruik van goede 
koppen, de optimale dichtheid op de 
belangrijke trefwoorden en het juiste 
gebruik van links verhogen de kans dat 
de beoogde doelgroep(en) een website 
via Google vinden.
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artikel 1. Algemeen 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen 
Makz Media, hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze 
voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door 
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met 
Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken. 

Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Gebruiker 
en zijn directie. 

De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt 
uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of 
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene 
voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Opdrachtgever zullen alsdan 
in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde 
bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de 
oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze 
algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze 
bepalingen. 

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden 
geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene 
voorwaarden. 

Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet 
dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het 
recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze 
voorwaarden te verlangen. 

artikel 2. Offertes en aanbiedingen 

Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn 
voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of 
aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte 
of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.  

Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de 
Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een 
onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van 
overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder 
begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 

Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of 
de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De 
overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij 
Gebruiker anders aangeeft. 

Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte 
van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of 
offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.  

artikel 3. Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging 
overeenkomst; prijsverhoging 

De overeenkomst tussen Gebruiker en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde 
tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en 
schriftelijk anders overeenkomen. 

Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken 
een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij 
overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Gebruiker derhalve schriftelijk in 
gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog 
uitvoering te geven aan de overeenkomst. 

Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen 
van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende 
stand der wetenschap.  

Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De 
toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

Indien door Gebruiker of door Gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht 
werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de 
Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die 
medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.  

Levering geschiedt af bedrijf van Gebruiker. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te 
nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld.  

Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus 
uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.  

Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die 
onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de 
resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.  

De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gebruiker aangeeft dat 
deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat 
deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Gebruiker worden 
verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig 
aan Gebruiker zijn verstrekt, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op 
te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan 
gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn 
vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Gebruiker ter 
beschikking heeft gesteld. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, 
doordat Gebruiker is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of 
onvolledige gegevens. 

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering 
daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in 
onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of 
inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van 
de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief 
en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen 
oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen 
bedrag worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf 
prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts 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, daaronder begrepen een aanvulling, dan is 
Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is 
gegeven door de binnen Gebruiker bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is 
gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder 
begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het 
niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie 
van Gebruiker op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen 
of te annuleren. 

Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot wijziging van de 
overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen 
hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken. 

Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen 
waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle 
schade aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan. 

Indien Gebruiker met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan 
is Gebruiker niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs 
zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te 
ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting 
ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van 
grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst 
redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. 

Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer 
bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, 
dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 
BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij 
Gebruiker alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk 
overeengekomene uit te voeren; indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of 
een op Gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet; indien bedongen is dat de aflevering 
langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden; of, bij 
levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de 
koop zal plaatsvinden.  

artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst 

Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst 
te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet 
volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis 
gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de 
verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst 
verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de 
overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de 
zijde van de Opdrachtgever niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de 
overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen. 

Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden 
voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien 
er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde 
instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd. 



Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de 
Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen 
opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 
Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot 
vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.  

Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot 
vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect 
ontstaan. 

Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt 
en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst 
terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling 
van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van 
wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in overleg 
met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan 
derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht 
van de werkzaamheden voor Gebruiker extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze 
aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten 
binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Gebruiker anders aangeeft. 

In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van 
beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten 
laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de 
Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij 
om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of 
overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige 
schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever 
zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 

Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de 
werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, 
vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de 
uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in 
rekening worden gebracht. 

artikel 5. Overmacht 

Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever 
indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan 
schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen 
voor zijn rekening komt.  

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent 
in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of 
niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in 
staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of van 
derden daaronder begrepen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen 
indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt 
nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen. 

Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de 
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder 
der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van 
schade aan de andere partij. 

Voorzoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de 
overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het 
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker 
gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te 
factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een 
afzonderlijke overeenkomst.  

artikel 6. Betaling en incassokosten 

Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker 
aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker 
aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren. 
Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de 
Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente 
verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke 
rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het 
moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig 
verschuldigde bedrag. 

Gebruiker heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de 
eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente 
en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder 
daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever 
een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.  
 
Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de 
opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. 
De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gebruiker 
verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting 
niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en 

met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere 
reden op te schorten. 

Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn 
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte 
voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis 
van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de 
berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter 
incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte 
kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en 
executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is 
over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. 

artikel 7. Eigendomsvoorbehoud 

Het door in het kader van de overeenkomst Gebruiker geleverde blijft eigendom van Gebruiker 
totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en) 
deugdelijk is nagekomen. 

artikel 8. Aansprakelijkheid 

Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in 
deze bepaling is geregeld.  

Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker 
is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige 
gegevens. 

Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid 
van Gebruiker beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat 
gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der 
uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. 

Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.  

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 voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige 
prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan 
Gebruiker 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. Gebruiker is 
nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde 
winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.  

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de 
schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn leidinggevende 
ondergeschikten. 

artikel 9. Vrijwaring 

De Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband 
met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan 
aan Gebruiker toerekenbaar is. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden 
aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te 
staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht 
de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is 
Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en 
schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor 
rekening en risico van de Opdrachtgever. 

Artikel 10. Intellectuele eigendom  

Gebruiker behoudt zich uitdrukkelijk de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op 
grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het 
recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor 
andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de 
Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. 

artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen 

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van 
toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering 
wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. 
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 

De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis 
te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het 
geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben 
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

artikel 12. Vindplaats en wijziging voorwaarden 
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder 
nummer 51165686. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie 
zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Gebruiker. 



Privacy Verklaring Makz Media 
Datum laatste wijziging: 22 mei 2018  

Uw privacy is bij Makz Media in goede handen. 

Dit beleid, (samen met onze algemene voorwaarden), vormt de basis waarop alle 
persoonlijke gegevens die we van u verzamelen of die u ons verstrekt, door Makz Media 
worden verwerkt. Lees het volgende aandachtig door om te leren hoe Makz Media met 
persoonsgegevens omgaat. 

De term 'Persoonsgegevens' verwijst naar zakelijke informatie over u persoonlijk, (naam, 
zakelijk telefoonnummer, zakelijke e-mail, enz.). Houd er rekening mee dat als gevolg van 
zowel wijzigingen in de wet als de steeds veranderende aard van technologie ons privacy 
beleid onderhevig kan zijn aan wijzigingen. Telkens wanneer een wijziging plaatsvindt, 
werken we onze Privacyverklaring bij om u op de hoogte te houden van de wijzigingen. We 
raden u dus aan deze pagina regelmatig te bekijken. 

Deze verklaring is van toepassing op het verzamelen - en meer in het algemeen het 
verwerken - van persoonsgegevens ten behoeve van de verwerking van facturen voor 
geleverde diensten. 

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens 
1.1 Algemeen 
U kunt ons informatie verstrekken door contact met ons op te nemen via de telefoon, e-mail, 
of anderszins. Dit omvat informatie die u verstrekt ten behoeve van de facturering van door 
Makz Media voor u uitgevoerde werkzaamheden. De zakelijke informatie die u verstrekt kan 
uw naam, zakelijk adres, zakelijke e-mailadressen en zakelijke telefoonnummers bevatten, 
maar niet méér dan de gegevens die nodig zijn om ons in staat te stellen onze diensten te 
verstrekken. 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor geen andere doeleinden dan in deze Privacy 
Verklaring worden beschreven. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen. 

Wij mogen uw gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van relevante diensten. 
Uitsluitend ten behoeve van onze boekhouding verstrekken wij een deel van uw gegevens - 
doorgaans uw bedrijfsnaam - aan een externe partij. Zij kunnen en zullen uw gegevens niet 
gebruiken of doorgeven onafhankelijk van de door hen geleverde relevante diensten. 

Uw gegevens worden niet lokaal bij Makz Media bewaard, maar online in de strengst 
mogelijk beveiligde omgeving van Acumulus, onze online boekhoudsoftware die wordt 
geleverd en beheerd door de firma Siel ICT. 

1.2 Website 
De website van Makz Media dient uitsluitend als digitaal uithangbord. Deze website werkt 
zonder webstatistieken, dat wil zeggen dat er geen trackers actief zijn. Tijdens het bezoeken 
ervan worden géén cookies van derde partijen geplaatst. Er wordt óók geen gebruik gemaakt 
van antwoordformulieren die gegevens opslaan. 

1.3 Email 
Uw mailgegevens en correspondentie worden uiterst zorgvuldig beheerd. Enerzijds door 
Makz Media zelf, op beveiligde computers die doorlopend op virussen en malware worden 
gecontroleerd, en anderzijds door onze serviceprovider Flexweb Hosting. 

1.4 Gegevensintegriteit en beveiliging 
We stellen alles in werking om de volledige betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en 
volledigheid van alle persoonsgegevens in onze databanken te handhaven en om de privacy 
en veiligheid van onze databanken te beschermen. 

De door ons gebruikte servers en onze databanken worden beschermd door 
beveiligingstechnologie die volledig up-to-date is met de huidige technologische standaards. 
We nemen de gegevensbescherming binnen ons bedrijf zeer serieus. Onze gecontracteerde 
servicebedrijven hebben een geheimhoudingsplicht en voldoen aan de geldende wettelijke 
voorschriften voor gegevensbescherming. 

Desalniettemin, zijn we niet in staat om te garanties te bieden tegen verlies, misbruik, 
ongeautoriseerde openbaarmaking, wijziging of vernietiging van gegevens, hoewel we alle 
redelijke stappen ondernemen om dit te voorkomen.  

Uw Rechten 
  
2.1 toegang en correcties 
Zodra we uw schriftelijk verzoek hebben ontvangen, zullen we indien nodig uw identiteit 
vragen om er zeker van te zijn dat we uw persoonsgegevens niet aan anderen 
bekendmaken. Vervolgens zullen wij u een overzicht bieden van alle persoonsgegevens die 
we over u bewaren. We zullen ook persoonsgegevens die onjuist zijn corrigeren, wijzigen of 
verwijderen. 

Uw aanvraag wordt binnen 30 dagen afgehandeld. 

Als u een overzicht van uw persoonsgegevens wenst te verkrijgen of uw gegevens wilt 
corrigeren, evenals u vragen hebt over deze privacyverklaring of als u zich zorgen maakt 
over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u een e-mail naar ons 
sturen via privacy@makzmedia.nl. 

 

2.2 recht op informatie en verwijdering (recht om te worden vergeten) 
U kunt op elk moment kosteloos informatie verkrijgen over uw gegevens. U kunt ons natuurlijk 
verzoeken om persoonsgegevens die wij over u hebben opgeslagen te blokkeren, corrigeren 
of verwijderen. Bovendien kunt u de toestemming die u ons heeft gegeven voor het 
verzamelen en gebruiken van uw gegevens altijd intrekken. Neem hiervoor contact op 
met: privacy@makzmedia.nl. 

Uw aanvraag wordt binnen 30 dagen afgehandeld. 

We zullen uw eventuele verdere vragen over onze verwerking van persoonsgegevens altijd 
graag beantwoorden. 

Houd er rekening mee dat de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en de 
manier waarop externe partijen omgaan met gegevens, (bijvoorbeeld Google), voortdurend 
kunnen wijzigen. Het is daarom raadzaam om op de hoogte te blijven van wijzigingen in de 
wettelijke voorschriften en het beleid van deze bedrijven.  

2.3 Waar wij uw persoonlijke gegevens opslaan 
We slaan uw persoonlijke gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte.  

2.4 Hoe lang we uw persoonlijke gegevens opslaan 
Makz Media bewaart persoonsgegevens tot 18 maanden na het einde van de laatst geleverde 
dienst. Na deze periode worden alle persoonsgegevens vernietigd. Financiële gegevens, meer 
specifiek informatie over de geleverde diensten en de vergoedingen daarvan, worden 
opgeslagen volgens de fiscale termijn van zeven (7) jaar en vervolgens vernietigd. 

Klachten 
 
3.1 Klachten 
Voor eventuele klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Makz Media kunt u 
een klacht indienen bij de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens, via:  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

