
 

www.sitekeuring.net  

Aanvullende voorwaarden voor Sitekeuringen 
 

1.   Op de sitekeuringen van Sitekeuring.NET is de Module Algemeen van de 
ICT~Office Voorwaarden van toepassing, met uitzondering van artikel 4.2. 

 
2.   Indien deze Aanvullende voorwaarden op enig onderdeel strijdig of 

onverenigbaar is met het bepaalde in de Module Algemeen van de 
ICT~Office voorwaarden, prevaleert het bepaalde in deze Aanvullende 
voorwaarden. 

 
3.   U geeft ons toestemming om na bestelling direct te beginnen met de 

levering van de dienst en doet afstand van uw herroepingsrecht. 
 

4.   Wij streven ernaar een sitekeuring uit te voeren binnen de op de website 
voor uw pakket aangegeven levertijd. 

a.   Mocht dit in een voorkomend geval niet lukken, dan mogen wij de 
levertijd eenmalig met 7 werkdagen verlengen. Als wij dit doen, dan 
informeren wij u hierover per e-mail. 

b.   Mocht u n.a.v. een uitgestelde levering een bestelling willen 
annuleren, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken. Wij annuleren 
dan uw bestelling. Eventueel betaalde gelden worden binnen 14 
werkdagen en na aftrek van administratiekosten á € 2,48 excl. BTW 
(€ 3,00 incl. BTW) gerestitueerd. 

c.   Lukt het ons niet om uw sitekeuring uit te voeren binnen de 
aangegeven levertijd plus de verlenging van 7 werkdagen, dan hebt 
u het recht om uw bestelling te annuleren. Eventueel betaalde 
gelden worden binnen 14 werkdagen gerestitueerd. 

 
5.   Wij keuren geen websites met pornografische inhoud. Ook keuren wij geen 

websites waarop discriminerende en/of racistische uitingen worden 
gedaan, waarop de privacy van derden wordt geschonden of die de 
openbare orde schaden. Verder keuren wij geen websites met inhoud die 
strijdig is met de Nederlandse wet of met inhoud die anderen helpt de 
Nederlandse wet te overtreden. 

a.   Als u een sitekeuring aanvraagt die naar ons oordeel niet aan deze 
voorwaarde voldoet, dan weigeren wij uw bestelling. Als wij dit 
doen, dan informeren wij u hierover per e-mail. Eventueel betaalde 
gelden worden binnen 14 werkdagen en na aftrek van 
administratiekosten á € 2,48 excl. BTW (€ 3,00 incl. BTW) 
gerestitueerd. 
 

6.   Als wij een website waarvoor u een sitekeuring hebt aangevraagd niet 
kunnen keuren omdat deze niet bereikbaar is, dan gelden de volgende 
voorwaarden: 

a.   Wij proberen gedurende 14 werkdagen tenminste drie keer om uw 
website te keuren. 

b.   Is het na deze periode niet gelukt om uw website te keuren, dan 
annuleren wij uw bestelling. Als wij dit doen, dan informeren wij u 
hierover per e-mail. Reeds betaalde gelden worden binnen 14 
werkdagen en na aftrek van administratiekosten á € 2,48 excl. BTW 
(€ 3,00 incl. BTW) gerestitueerd. 
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7.   Wij mogen de uitvoering van een sitekeuring altijd weigeren, zonder 
opgaaf van reden. Als wij dit doen, dan informeren wij u hierover per e-
mail. Reeds betaalde gelden worden binnen 14 werkdagen gerestitueerd. 
 

8.   Als een betaling voor een aangevraagde sitekeuring na 14 werkdagen niet 
door ons is ontvangen, dan annuleren wij uw bestelling. Als wij dit doen, 
dan informeren wij u hierover per e-mail. Wilt u alsnog een sitekeuring 
aanvragen, dan dient u een nieuwe bestelling te plaatsen. 

 
9.   Voor al onze sitekeuringen gelden de volgende bepalingen: 

a.   U geeft ons toestemming om de cijfers van uw keurrapport, de 
naam van uw website, de URL van uw website en de door u 
gewonnen award openbaar te maken op onze website. 

b.   U kunt via onze website een herkeuring aanvragen. De gebruikelijke 
tarieven voor sitekeuringen worden in rekening gebracht. 

 
10.  Voor onze Basic sitekeuring gelden de volgende bepalingen: 

a.   U geeft ons toestemming voor volledige elektronische levering van 
de dienst. 

b.   U ontvangt uw keurrapport per e-mail. 
c.   De award wordt geleverd als een afbeelding die u op uw website 

kunt plaatsen. De afbeelding en HTML-code om de afbeelding op uw 
website te plaatsen kunt u via onze website ophalen. 

d.   U kunt uw keurrapport ook via onze website raadplegen. 
e.   Wij geven geen toelichting op de cijfers in uw keurrapport. 

 
11.  Voor onze Premium sitekeuring gelden de volgende bepalingen: 

a.   U ontvangt uw keurrapport per e-mail. 
b.   U ontvangt uw certificaat van keuring, keurrapport, toelichting op 

het keurrapport en verbeteringsvoorstel per post. 
c.   De award wordt geleverd als een afbeelding die u op uw website 

kunt plaatsen. De afbeelding en HTML-code om de afbeelding op uw 
website te plaatsen kunt u via onze website ophalen. 

d.   U kunt uw keurrapport ook via onze website raadplegen. 
e.   Sitekeuring.NET geeft geen garanties op de volledigheid of 

praktische bruikbaarheid van de gegeven toelichting en 
verbeteringsvoorstellen. 
 

12.  Voor herkeuringen gelden de volgende bepalingen: 
a.   Het type sitekeuring dat u kiest voor de herkeuring hoeft niet gelijk 

te zijn aan de sitekeuring die u voor de oorspronkelijke keuring hebt 
gekozen. 

b.   Na herkeuring zal het oude keurrapport van onze website worden 
verwijderd. 

c.   Na herkeuring zal de nieuw toegekende award de oude award 
vervangen. 
 

13.  Het is niet toegestaan om in uitingen, via welk medium dan ook, te 
suggereren dat u een Sitekeuring.NET award hebt ontvangen als u geen 
award van Sitekeuring.NET of een andere award van Sitekeuring.NET hebt 
ontvangen. 
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a.   Doet u dit toch, dan kunnen wij u verbieden enige award van 
Sitekeuring.NET te voeren, kunnen wij u uitsluiten van verdere 
keuringen, kunnen wij de openbaarmaking van uw keurrapport en 
award op onze website staken en op onze website vermelden dat u 
ten onrechte een Sitekeuring.NET award voert. 

b.   Er wordt geen restitutie van betaalde gelden verleend. 
 

14.  Sitekeuring.NET spant zich in om de beschikbaarheid van haar website en 
hiermee de awards en keurrapporten zo groot mogelijk te laten zijn, maar 
geeft hierover geen garanties.  
 

15.  Sitekeuring.NET kan naar eigen inzicht en zonder aankondiging besluiten 
om haar dienstverlening te staken. Uw keurrapport en award zal dan niet 
meer via onze website openbaar worden gemaakt. 
 

16.  Sitekeuring.NET kan deze voorwaarden altijd wijzigen. Wijzigingen worden 
op www.sitekeuring.net gepubliceerd. 


