
11-11-2020 

Algemene en gebruikersvoorwaarden baila.nu 
 

Artikel 1: Definities: 
- Content: Media en andere materialen welke zich in de omgeving bevinden. 

- Gebruiker: Iedere bezoeker en of consument van de omgeving gebruik maakt. 

- Aanbieder: De organisatie, natuurlijke of rechtspersoon die onder eigen onderneming, geregistreerd bij de kamer van koophandel binnen Nederland, 

producten, (toegang tot) digitale content en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt via baila.nu. 

- Gebruikersvoorwaarden: deze gebruikersvoorwaarden via baila.nu, inclusief alle bijlagen en het bepaalde op daarvoor bedoelde informatiepagina’s op  

baila.nu of andere door baila.nu aangewezen media. 

- Koopovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen de klant en of consument en of baila.nu vanwege de aanschaf door de klant en of 

consument van een product of dienst aangeboden door of doormiddel van baila.nu, bij een van de andere de klant en of  baila.nu. 

Artikel 2: Baila.nu  
1. Baila.nu is een domein en handelsnaam en een dienst van de eenmanszaak met handelsnaam baila.nu. Opererend in Nederland onder 

BTW nummer: NL003427992B62, geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 80364276. 

2. Baila.nu is een platform waarop derden, klanten van Baila.nu hun diensten en producten digitaal kunnen aanbieden aan de 

consumentenmarkt en de bedrijvenmarkt. Zij doen dit onder hun eigen handelsnaam en voorwaarden. Baila.nu levert diensten en 

producten om derden het eenvoudig te maken om deze digitaal aan te bieden en hun activiteiten te organiseren en uit te voeren. 

3. Baila.nu is te bereiken middels info@baila.nu. Voor geschillen en klachten verwijzen wij naar de aanbiedende partij. 

Artikel 3: Toepasselijkheid en wijzigingen 
1. Deze algemene en gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de omgeving als elke (koop)overeenkomst of andere 

vorm van overeenkomst welke tot stand komt tussen de betrokken partijen voortvloeiend uit functionaliteiten van deze omgeving. 

2. Alvorens het overeenkomen worden deze voorwaarden aan de betrokken gebruikers gepresenteerd en aangeboden voor bewaring door de 

gebruiker. Indien voorgaand na redelijkheid niet was te verwachten mogen deze voorwaarden op een later moment beschikbaar worden 

gesteld aan de Aanbieder of Gebruiker. 

3. Wijzigingen in deze voorwaarden kunnen op elk moment worden doorgevoerd en zijn direct van kracht. Baila.nu zal hierover informeren. 

4. Alle geschillen voortvloeiend uit deze voorwaarden zullen worden afgehandeld door een bevoegde rechtbank in Arnhem (Nederland). 

Artikel 4: Beleidsvoering door aanbieders 
1. Aanbieder is verantwoordelijk tot het voeren van een naar billijkheid en redelijkheid marktconform beleid met betrekking tot de branche 

waarin zij actief is, dan wel de lokale regio waarin zij actief is. 

2. Aanbieder voert een passend retourbeleid en beleid voor het afhandelen van klachten en hanteert in het geval van levering van producten 

en of diensten een beleid passend bij de wetgeving die voor hen van toepassing is op de situatie. 

Artikel 5: Toegang en gebruik van de omgeving 
1. Aanbieder en gebruiker krijgen gelimiteerd, niet exclusief, niet overdraagbaar toegang tot de omgeving. Baila.nu kan de toegang en het 

toegestane gebruik wijzigingen zonder opgaaf van reden ontzeggen en onklaar maken, content verwijderen en persoonsgegevens 

verwijderen. 

2. Om toegang te verkrijgen tot de omgeving moet gebruiker volgens de van toepassing zijnde wetgeving in de betreffende context 

gerechtigd zijn om services en producten af te nemen en koopovereenkomsten aan te gaan. 

3. Gebruikersprofielen op baila.nu mogen enkel natuurlijke personen afspiegelen. Gebruiker verklaart dat alle informatie die verschaft is, 

correct volledig en actueel is. 

4. Gebruiker dient zich te houden aan eventueel gestelde gedragsregels van baila.nu maar ook van de aanbieder. 

5. Aanbieder ziet er op toe dat alle delen van de service, de connectie tot de server van de dienst in lijn is met de wetgeving 

gegevensbescherming. Aanbieder is verantwoordelijk voor het navolgen van voorschriften en wetgeving omtrent privacy.  
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Artikel 5: Intellectueel eigendom 
1. Bij het gebruik van de omgeving accepteren en erkennen alle partijen dat alle rechten met betrekking tot intellectueel eigendom ten goede 

komen van baila.nu. 

2. Indien er in welke context dan ook intellectueel eigendom wordt aangeleverd voor toepassing in de omgeving wordt dit intellectueel 

eigendom overgedragen aan baila.nu.  

3. Het is expliciet verboden op enige wijze ongeacht de intentie content te kopiëren, dupliceren publiceren of op andere wijze voor eigen 

doeleinde buiten hetgeen schriftelijk overeen is gekomen te gebruiken. 

4. Wanneer in opdracht van de Aanbieder diensten worden verricht m.b.t. het realiseren van aanvullende functionaliteiten binnen of buiten de 

omgeving, dan behoudt baila.nu ten alle tijden heb intellectueel eigendom van hetgeen in opdracht gerealiseerd is. 

Artikel 6: Aansprakelijkheid 
1. Aanbieder en gebruiker worden geacht welke vorm van oneigenlijk gebruik van de producten en diensten aangeboden door baila.nu 

kenbaar te maken bij baila.nu. Baila.nu zal haar best doen om misstanden te voorkomen en schade bij partijen te beperken zover dat 

mogelijk is voor baila.nu. 

2. Aanbieder is volledig verantwoordelijk voor hetgeen voortvloeit uit het gebruik van de omgeving ten opzichte van de gebruiker en alle 

rechtshandelingen die hieruit voortvloeien. Baila.nu accepteert geen aansprakelijkheid in welke vorm dan ook voor hetgeen voortvloeit uit 

het gebruik van de omgeving. 

3. Indien schriftelijk expliciet anders overeen is gekomen als dienst of service door baila.nu aan de aanbieder of gebruiker kan van lid 1 bij 

expliciete concrete omschrijving van de betreffende uitsluitsel af worden geweken. 

Artikel 7: Gebruikersinformatie en toepassing 
1. Gebruiker verklaart dat de persoonsinformatie die beschikbaar is op de omgeving volledig actueel en correct is en dat informatie welke ter 

bewaring is gesteld voor gebruik van de omgeving niet gedeeld mag worden met derden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld en niet beperkt tot 

wachtwoorden en gebruikersnamen. 

2. Baila.nu en Aanbieder van de dienst evenals de gebruikers komen overeen te handelen volgens de door de overheid gestelde 

privacywetgeving en gegevensbescherming te handelen zover dit na redelijkheid te verwachten is van de voorgenoemde partijen. 

3. Baila.nu zal bij constatering van onbedoeld gebruik van de dienst, hetzij handelingen die in strijd zijn met de in lid 1 genoemde wetgeving 

de partijen informeren. 

4. Baila.nu is op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor de gegevensverwerking door gebruikers en aanbieders. 

5. Baila.nu ontvangt bij gebruik van de omgeving door de gebruiker toestemming om alle gedeelde informatie te gebruiken. 

6. Gebruiker begrijpt en accepteert dat de opgegeven informatie wordt gebruikt voor communicatiedoeleinden door de Aanbieder, maar ook 

door baila.nu. Dit voor het aanbieden van producten en diensten van klanten van baila.nu, maar ook derden. Ongeacht het oogmerk. Voor 

maar niet beperkt tot speciale aanbiedingen en acties. 

Artikel 8: Aanbod en tarieven 
1. Het aanbod op de omgeving is indien anders vermeld eigendom van de aanbieder en geen eigendom van baila.nu. Al de 

belastingverplichtingen en verantwoordelijkheden met betrekking tot dit aanbod liggen bij de aanbieder tenzij het aanbod, expliciet 

vermeld van baila.nu is. 

2. Baila.nu kan de tarieven en het betalingsbeleid voor de producten en services die zij aanbiedt van tijd tot tijd wijzigen. In elk geval wordt 

deze wijziging direct van kracht ongeacht de aard van de overeenkomst en of staat van de nog niet of onvolledige betalingen. 

3. Baila.nu kan op elk moment haar dienst en productaanbod wijzigen zonder enige aankondiging aan de aanbieder of gebruiker. Indien er 

expliciet schriftelijk anders overeen is gekomen kan hiervan worden afgeweken. 

4. Baila.nu kan ten alle tijden het algehele dienst en productaanbod aan gebruiker uitbreiden, aanpassen en ongeldig verklaren en of 

intrekken. 

5. Afhankelijk van de situatie zal baila.nu een offerte uitbrengen met tarieven voor de te leveren diensten. Deze tarieven worden gebaseerd op 

verschillende aspecten. Indien u dit wenst kan u gebruik maken van ons standaard aanbod. 

6. Aanbieder is verantwoordelijk voor het duidelijk communiceren van het aanbod aan de gebruiker welke het wilt afnemen. Baila.nu 

accepteert geen verantwoordelijkheid in het kader van het aanbod van de aanbieder aan de gebruiker. 

Artikel 9: Content 
1. Baila.nu doet er alles aan om de omgeving vrij te houden van desinformatie maar kan na redelijkheid niet garanderen dat content altijd 

klopt en is daarom niet verantwoordelijk voor de content in de omgeving, ongeacht de oorsprong van de content. 

2. Baila.nu behoudt zich het recht om alle content naar eigen inzicht te reguleren, te weigeren en te verwijderen zonder aankondiging om lid 

1 van dit artikel waar mogelijk te waarborgen. Maar behoudt zich het recht om dit ook buiten de context van lid 1 te doen. 

3. Baila.nu behoudt zich het recht content aan de omgeving toe te voegen ter uitbreiding van haar diensten en producten. 
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Artikel 10: Beschikbaarheid 
1. Baila.nu doet er alles aan om na redelijkheid te zorgen voor een optimale functionaliteit en beschikbaarheid van haar omgeving voor de 

Aanbieder. Aanbieder accepteert en erkend ten alle tijden dat de omgeving wordt geleverd zoals deze op dat moment is. 

2. Baila.nu behoudt zich het recht voor om ten alle tijden op eigen inzicht functionaliteiten toe te voegen, te wijzigen en te verwijderen, daarin 

heeft baila.nu geen enkele verplichting jegens de Aanbieder van de diensten van bailap.nu. 

3. Tenzij aanvullend schriftelijk met een tekenbevoegde persoon namens baila.nu expliciet anders overeengekomen is door de Aanbieder, is 

baila.nu nimmer aansprakelijk voor gebreken en de beschikbaarheid van de diensten of producten in tijd en plaats. 

4. Baila.nu behoudt het recht om ten alle tijden de omgevingen en haar functionaliteiten te veranderen, te beperken, uit te breiden en tijdelijk 

niet beschikbaar te maken om welke reden dan ook. 

5. Baila.nu is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens ten gevolge van welke werkzaamheden om welke reden dan ook. Het is aan de 

aanbieder om een geschikt bestand van gebruikersgegevens te bewaren. 

Artikel 11: (Terug)betaling 
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de gebruiker verschuldigde bedragen 

te worden voldaan binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, 

vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. 

2. Indien de Aanbieder niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door bail.nu is gewezen op de te late betaling 

en baila.nu de Aanbieder een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven 

van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de baila.nu 

gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 

15% over openstaande bedragen met een minimum van € 40,= per gebeurtenis. 

3. Indien Aanbieder niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet is baila.nu gerechtigd levering(en) van producten en diensten per 

direct ongedaan te maken en alle gegevensbronnen te legen en te gebruiken voor andere gebruikers. 

4. Baila.nu is gerechtigd om bij de uitbetaling van geinde betalingen voor afname van diensten en producten van de aanbieder door de 

gebruiker, de door de aanbieder verschuldigde betalingen in te houden inclusief eventueel van toepassing zijnde verhogingen volgens 

deze algemene voorwaarden en of aanvullingen hierop. 

5. Aanbieder is ten alle tijden verantwoordelijk voor de afhandeling van herroepingen door de gebruiker en zal de gebruiker schadeloos 

stellen middels terugbetaling. 

Artikel 12: Orderverwerking en Levering 
1. Bij het aangaan van de eerste overeenkomst en betaling zal baila.nu uw order verwerken. Afhankelijk van de content kan de levertijd van 

uw omgeving variëren. Normaliter kan de verwerking direct plaatsvinden na ontvangst van de betaling. Bij afwijking hiervan zal baila.nu u 

hierover informeren. 

2. Indien de order afwijkt van het geen wij standaard leveren door personalisatie kan de levertijd langer zijn. Levering vindt ten alle tijden 

plaats na betaling (of aanbetaling). Aanpassingen en uitgevoerde werkzaamheden op aanvraag van de aanbieder is niet herroepbaar. 

3. Aanbieder is ten alle tijden verantwoordelijk voor de levering en orderverwerking van het geen aangeschaft door de gebruiker bij de 

aanbieder. 

4. Aanbieder dient configuraties van zijn persoonlijke omgeving zelf te testen alvorens deze aan te bieden aan de gebruiker ter voorkoming 

van misvatting. 

Artikel 13: Beëindiging 
1. Baila.nu behoudt het recht de diensten en producten per direct te beëindigen. 

2. Hierop zal een eventuele eindrekening worden opgemaakt en een laatste uitbetaling plaatsvinden. 

3. Baila.nu is niet verantwoordelijk voor de consequenties van de beëindiging van het product en dienstaanbod. 

 

 


