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“In deze algemene voorwaarden staan alle afspraken tussen u en ons, die van toepassing zijn op de 

dienstverlening die wij uitvoeren. Zoals u ziet een lang verhaal, maar onthoudt aub de belangrijkste 

afspraak: wij gaan meer dan ons uiterste best doen voor u. En ja, u kunt per maand het abonnement 

opzeggen, zonder voorwaarden.” 

 

1. Definities 

1.1 Leverancier: Easy Products, gevestigd te Korenschuur 37, 5066EX Moergestel en ingeschreven bij 

de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 60512539.  

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Leverancier een Overeenkomst heeft 

afgesloten of aan wie Leverancier een offerte daartoe heeft uitgebracht. 

1.3 Algemene Voorwaarden: het onderhavige document. Deze algemene voorwaarden zijn van 

toepassing op elk aanbod van Easy Products en op iedere tussen Easy Products en klant tot stand 

gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en wordt aan U getoond 

bij het aangaan van een abonnement. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar. 

1.4 Dienst: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, 

offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Easy Products en 

Opdrachtgever. 

1.5 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Leverancier en Opdrachtgever krachtens welke 

Leverancier de Dienst zal uitvoeren.  

1.6 Website: de website van Leverancier, te bereiken via www.easyetiket.nl. 

 

2. Levering  

2.1 Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Leverancier zo spoedig mogelijk de Dienst 

uitvoeren conform de offerte of elektronische bestelling, daarbij rekening houdend met redelijke 

wensen van de Opdrachtgever.  

2.2 Leverancier garandeert dat de werkzaamheden naar beste inzet en vermogen en overeenkomstig 

de eisen van goed vakmanschap verricht. 

2.3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft Leverancier het recht 

bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Leverancier accepteert geen 

aansprakelijkheid voor diensten die worden verricht door derden.  

2.4. Indien zulks onderdeel is van de Dienst, zal Leverancier Opdrachtgever een administratieve 

gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen. Met deze gegevens heeft Opdrachtgever toegang tot 

het programma EasyEtiket, een administratief account en een beheertool waarmee Opdrachtgever 

naar eigen inzicht levering van de Dienst kan beheren en accounts voor individuele gebruikers kan 

beheren en de mogelijkheden en beperkingen voor deze individuele gebruikers van de Dienst kan 

instellen, een en ander binnen de in de Overeenkomst aangegeven grenzen. Opdrachtgever zal alle 



vergoedingen betalen, voortvloeiend uit het gebruik van de Dienst met administratieve 

gebruikersnaam en wachtwoord.  

2.5 Iedere actie die middels het administratief account of een account van een individuele gebruiker 

gebeurt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtgever te geschieden. In 

geval van een vermoeden van misbruik van een account dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk 

aan Leverancier te melden zodat deze maatregelen kan nemen.  

2.6 Leverancier heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen 

en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de 

Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Leverancier niet nakomt dan 

wel in strijd handelt met deze voorwaarden.  

 

3. Overeenkomst  

3.1 Opdrachtgever kan gebruik maken van het elektronisch bestelproces op de Website om de Dienst 

af te nemen. De op de Website aangegeven omschrijving van de Dienst en prijs zijn bindend.  

3.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van zijn gegevens bij bestelling. Ook tijdens 

de duur van de Overeenkomst is het de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om 

bedrijfsgegevens, NAW gegevens en contactgegevens actueel te houden.  

3.3 Indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft Leverancier 

bovendien het recht de prijzen hierop aan te passen.  

3.4 Op de Overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Bepalingen 

of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever zijn voor Leverancier alleen bindend indien en voor 

zover deze door Leverancier uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.  

3.5 De Overeenkomst loopt vanaf het moment dat Opdrachtgever de aanvaarding door Leverancier 

wordt meegedeeld.  

3.6 De overeenkomst wordt aangegaan voor minimaal 1 maand, tenzij anders overeengekomen. 

3.7 De overeenkomst wordt automatisch met dezelfde periode verlengd indien niet uiterlijk een (1) 

maand voor het einde van de overeenkomst via het online platform (www.easyetiket.nl) is opgezegd. 

Zie artikel 9 en 10 van deze Algemene Voorwaarden voor afspraken over duur, verlenging en 

betaling. 

3.8 Easy Products behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen abonnementen of 

opdrachten niet te accepteren.  

 

4. Prijzen 

4.1 Alle prijzen op de Website zijn in Euro's en exclusief 21% BTW, tenzij anders aangegeven op de 

Website. 

4.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- 

en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 

4.3 Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, is Leverancier gerechtigd de gehanteerde 

tarieven op elk moment te verhogen. Leverancier zal Opdrachtgever, via de Website, schriftelijk of 



per e-mail, hiertoe ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van 

tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te 

beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.  

4.4 Alle voor Leverancier uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van 

Opdrachtgever, mits deze aan Opdrachtgever te wijten zijn. 

 

5. Gegevensbeheer en Privacy 

5.1 Indien u een abonnement aangaat bij Easy Products, dan worden uw gegevens opgenomen in het 

klantenbestand van Easy Products. Easy Products houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal 

uw gegevens niet verstrekken aan derden. 

5.2 Easy Products respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor 

een zeer vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens, grondstof- en receptgegevens. 

5.3 Easy Products maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. 

 

6. Beschikbaarheid van de Dienst  

6.1 Leverancier zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en 

netwerken te realiseren, en om toegang tot door Leverancier opgeslagen data te realiseren, maar 

biedt hierover geen garanties 

6.2 Leverancier zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden.  

6.3 Leverancier zal zich inspannen om te zorgen dat Opdrachtgever gebruik kan maken van de 

netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van Leverancier. Leverancier kan 

echter niet garanderen dat deze netwerken (van derden) op enig moment beschikbaar zijn.  

6.4 Indien naar het oordeel van Leverancier een gevaar ontstaat voor het functioneren van de 

computersystemen of het netwerk van Leverancier of derden en/of van de dienstverlening via een 

netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde 

systemen of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is Leverancier gerechtigd alle 

maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te 

voorkomen.  

6.5 Leverancier stelt geen reservekopieën (back-ups) ter beschikking aan Opdrachtgever. Het is dan 

ook de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om reservekopieën van de bij Leverancier 

opgeslagen data te maken. Leverancier maakt alleen back-ups voor continuïteitsdoeleinden. Dit is 

een vrijblijvende service en hierover worden geen garanties gegeven en hiervoor kan Leverancier 

niet aansprakelijk voor worden gesteld.  

 

7. Garantie en aansprakelijkheid 

7.1 Easy Products wijst nadrukkelijk elke vorm van garantie voor software af. Software wordt ter 

beschikking gesteld zonder enige waarborg.  



7.2 In geen geval zal Easy Products aansprakelijk zijn voor enig vorm van gevolg schade, voortkomend 

uit het gebruik, onmogelijkheid van gebruik, onjuiste werking, onjuiste installatie of toepassing van 

de software. 

7.3 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht als bedoeld in 

artikel 8.  

7.4 Easy Products is nooit aansprakelijk, in welke vorm dan ook, wanneer Opdrachtgever gebruik 

maakt van de door Easy Products ingevoerde grondstofgegevens. Opdrachtgever mag gebruik maken 

van deze informatie echter blijft ten aller tijden zelf verantwoordelijk voor de inhoud van deze 

gegevens.  

 

8. Overmacht 

8.1 Easy Products is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden 

nagekomen ten gevolge van overmacht. 

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in 

redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze 

toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en 

storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, 

werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers 

en/of fabrikanten van Easy Products alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in 

hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 

8.3 Easy Products behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te 

schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te 

vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. 

In geen geval is Easy Products gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 

8.4 Indien Easy Products bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen 

heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds 

geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur 

te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. 

leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 

8.5 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, 

kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de Website van Easy Products gelden slechts bij 

benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de 

overeenkomst.  

 

9. Duur, betaling, opzegging en verlenging 

9.1 De Overeenkomst voor een Dienst (met uitzondering van een eenmalige Dienst) wordt 

aangegaan voor een periode van 1 maand, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.  

9.2 Betalingen lopen via automatische incasso. Betalingen worden afschreven voor de 

dienstverlening van de opvolgende maand. Easy Products zal het verschuldigde bedrag automatisch 

incasseren van de opgegeven bankrekening. Klant is verantwoordelijk voor de correctheid van de 



verstrekte bankgegevens, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het rekeningnummer en de 

tenaamstelling. 

9.3 Opdrachtgever heeft via de Website zelf de mogelijkheid om (voor zijn account als geheel) zijn 

abonnement stop te zetten, zonder opzegtermijn. Opdrachtgever mag bij opzeggen van het 

abonnement de lopende maand nog gebruik maken van de diensten van Easy Products. De 1e dag 

van de daaropvolgende maand wordt het abonnement automatisch stop gezet.   

9.4 Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Leverancier gerechtigd om 

per direct alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van 

Opdrachtgever op te heffen. Leverancier is niet verplicht Opdrachtgever een kopie van deze data te 

verschaffen.  

9.5 Door Leverancier opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk 

wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. Leverancier 

is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem 

schriftelijk in gebreke heeft gesteld.  

9.6 Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen 

recht op schadevergoeding.  

9.7 Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt 

heeft Leverancier het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten te 

beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en 

onverminderd het recht van Leverancier op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.  

 

10. Automatische verlenging  

10.1. Indien Opdrachtgever heeft voldaan aan de betalingsverplichting bedoeld in navolgend lid 3, 

wordt aan het einde van de overeengekomen termijn, onder voorbehoud van opzegging door 

Opdrachtgever, de Dienst automatisch verlengd met 1 maand.  

10.2. Ten behoeve van de verlenging van de Dienst wordt voor de verlenging een automatische 

incasso betalingsopdracht ingediend. Opdrachtgever wordt minimaal 14 dagen vooraf geïnformeerd 

over de aankomende incasso.  

10.3. Automatische verlenging van de Dienst wordt gerealiseerd, mits op dat moment Leverancier de 

volledige betaling van Opdrachtgever heeft ontvangen en verwerkt. In alle andere gevallen zal 

Leverancier de automatische verlenging annuleren en het toegang tot het account weigeren. Het is 

dan uitsluitend de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om zelfstandig een verlenging van de 

Dienst te realiseren.  

10.4. Bij een weigering of mislukking van de betalingsopdracht na de verlenging van de Dienst is 

Opdrachtgever gehouden aan het voldoen van de volledige vergoeding voor de verlenging van de 

Dienst.  

10.5. Opdrachtgever zal er zorg voor dragen dat een eventuele opzegging uiterlijk een dag voor de 

automatische betaling plaatsvindt door Leverancier is ontvangen en verwerkt.  

10.6. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of 

bedrijf, is het Opdrachtgever toegestaan om na automatische verlenging op elke dag op te zeggen. 



De opzegging zal effect krijgen een maand na ontvangst van de opzegging. Onder 'een maand' 

opzegtermijn wordt hier verstaan uiterlijk de dag met hetzelfde nummer in de volgende maand.  

10.7. Opdrachtgever kan een opzegging mededelen via hetzelfde kanaal als waarlangs de 

Overeenkomst is aangegaan, namelijk via het online platform op www.easyetiket.nl. Opdrachtgever 

mag daarnaast ook per e-mail (info@easyetiket.nl) opzeggen.  

10.8. Leverancier kan aan het gebruik van automatische verlenging aanvullende voorwaarden stellen. 

Het is Leverancier tevens toegestaan om de verlengmethode van Opdrachtgever te wijzigen naar 

handmatige verlenging wanneer niet (meer) aan de voorwaarden van Leverancier wordt voldaan, of 

wanneer Leverancier dit anderszins noodzakelijk acht 

 

11. Eigendomsvoorbehoud 

11.1 De door Easy Products geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen 

NIET worden doorverkocht en/of worden gekopieerd. 

11.2. Kopieren en/of reproduceren van (een gedeelte van) de software van Easy Etiket en/of de 

handleidingen is niet toegestaan zonder toestemming van Easy Products 

  

12. Toepasselijk recht/bevoegde rechter 

12.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 

12.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Easy Products en koper, welke niet 

in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het 

arrondissement Breda kennis, tenzij Easy Products er de voorkeur aan geeft het verschil aan de 

bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die 

geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter. 

mailto:info@easyetiket.nl

