
PlainJayne

Algemene voorwaarden



Artikel  1 :  Definit ies

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:  

1 .P la in Jayne :  P la in Jayne ,  opdrachtnemer en tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden.

2.Aanbod: a l le  aanbiedingen,pr i jsopgaven en/of offertes van Pla in Jayne .

3.Content:  geheel  aan informat ie of inhoud, waaronder teksten,  foto ’s  en video’s,  dat gecreëerd wordt

om al  dan niet  op websites,  socia l  mediakanalen en andere (onl ine)  media geplaatst  te worden.

4.Opdracht:  de dienst  en/of het product dat door Pla in Jayne  geleverd zal  worden.

5.Klant:  de persoon of personen waarmee Pla in Jayne  een overeenkomst gesloten heeft,  waaraan onl ine

een product verkocht heeft,  opdrachtgever en tevens aanvaarder van deze algemene voorwaarden.

6.Overeenkomst:  de overeenkomst tussen Pla in Jayne  en k lant .

7 .Schr ifte l i jk:  waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schr ifte l i jk ’ ,  wordt ook

elektronische communicat ie zoals  e-mai l  bedoeld,  mits  de ident i te i t  van de afzender en de authent ic i te i t

van de communicat ie voldoende vaststaat .

Artikel  2:  Toepassing

1 .Deze algemene voorwaarden z i jn van toepassing op al le  aanbiedingen en overeenkomsten tussen Pla in

Jayne  en Klant .

2.Als  Klant voorwaarden ste lt  d ie n iet  voorkomen in,  of  d ie afwi jken van, deze algemene voorwaarden,

dan z i jn  deze al leen bindend als  ze door Pla in Jayne  u i tdrukkel i jk  schr ifte l i jk  z i jn  geaccepteerd.

3.Algemene voorwaarden van Klant worden uitdrukkel i jk  van de hand gewezen.

Artikel  3:  Aanbod

1 .P la in Jayne  doet een aanbod door deze t i jdens een presentat ie,  of  schr ifte l i jk,  waaronder per e-mai l ,

aan Klant te melden.

2.Het aanbod is  14 dagen geldig,  tenzi j  anders overeengekomen.

3.Pr i jsopgaven kunnen wi jz igen door bi jvoorbeeld (onvoorz iene)  veranderingen in de werkzaamheden, in

de opdracht en/of in de pr i jzen van in te kopen diensten.  P la in Jayne  zal  Klant h iervan zo snel  mogel i jk

op de hoogte ste l len.

4.Producten onl ine gekocht kunnen enkel  in  over leg met Pla in Jayne geretourneerd worden.  Hierbi j

ontvangt de k lant/koper een tegoedbon voor andere diensten of producten binnen Pla in Jayne.

Artikel  4: Aanvaarding

1 .Klant dient expl ic iet  akkoord te geven op het aanbod, door deze per e-mai l  te bevest igen.  Eenmal ige

opdrachten z i jn  tevens bindend wanneer overeengekomen via andere digita le wegen zoals  messenger of

whatsapp.  

2.Wanneer Klant n iet  expl ic iet  akkoord gaat met het aanbod, maar wel  ermee instemt,  of  de indruk wekt,

dat Pla in Jayne  werk verr icht binnen de opdracht,  dan wordt het aanbod alsnog als  akkoord beschouwd.

3.Pla in Jayne  behoudt z ich het recht voor om een opdracht te weigeren wanneer na aanvaarding nieuwe

informat ie beschikbaar komt,  d ie het voor Pla in Jayne  onaanvaardbaar maakt om de opdracht u it  te

voeren.

4.  Ieder product onl ine besteld is  een directe opdrachtverstrekking.

Na akkoord op het aanbod, vormen het aanbod en deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen

part i jen.  De overeenkomst kan vervolgens al leen worden gewi jz igd als  a l lebei  de part i jen daarmee

schr ifte l i jk  instemmen.  Pla in Jayne  kan in dat geval  haar vergoeding voor de opdracht aanpassen.
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Artikel  5:  Uitvoering van de opdracht

1 .P la in Jayne  vermeldt in  haar aanbod en deze algemene voorwaarden welke werkzaamheden z i j  zal

verr ichten in het kader van de opdracht.  Deze staan tevens duidel i jk  in  de productomschr i jv ing.

2.Pla in Jayne  spant z ich in om haar werkzaamheden zorgvuldig en onafhankel i jk  u i t  te voeren.  Daarbi j

zal  P la in Jayne  de belangen van Klant naar beste weten behart igen en zal  z i j  handelen zoals  van een

redel i jk  en profess ioneel  handelende part i j  kan en mag worden verwacht.

3.Pla in Jayne  mag voor de uitvoer ing van de overeenkomst derden betrekken.  Met betrekking tot  deze

derden treedt Pla in Jayne  op als  tussenpersoon en aanspreekpunt.  P la in Jayne  is  n iet  aansprakel i jk

voor schade als  gevolg van tekortkomingen van deze derden.

4.Pla in Jayne  hanteert,  tenzi j  anders overeengekomen, s lechts geschatte levert i jden.

5.Pla in Jayne  kan met Klant gezamenl i jk  deadl ines en/of andere afspraken overeenkomen, die ook

afhankel i jk  z i jn  van de mate van inspanning van Klant .  Deadl ines kunnen wi jz igen door een doen of

nalaten van Klant .  P la in Jayne  houdt z ich het recht voor om deadl ines of afspraken, in  over leg,  te

verplaatsen.

Artikel  6:  Verpl ichtingen Klant

1 .Klant zal  doen en laten wat redel i jkerwi js  nodig en wensel i jk  is  om een t i jd ige en ju iste u itvoer ing van

de opdracht mogel i jk  te maken.  Hieronder valt  ook het op t i jd en ju ist  informeren Pla in Jayne .

2.Tenzi j  anders overeengekomen, zal  Klant zorgen voor de benodigde informat ie,  toestemming, l icent ies

of geschikte mater ia len om de opdracht u it  te kunnen voeren.  De eventuele kosten daarvoor komen voor

rekening van Klant .  Klant zal  deze informat ie,  toestemming, l icent ies,  mater ia len en eventuele extra

instruct ies op t i jd en voldoende duidel i jk  en vol ledig aan Pla in Jayne  aanleveren.

3.Wanneer Klant de benodigde zaken niet  op t i jd,  n iet  duidel i jk  of  onvoldoende vol ledig aanlevert,  kan

dit  de u itvoer ing van de opdracht vertragen.  In dat geval  komen part i jen gezamenl i jk  een nieuwe

leverdatum overeen.

4.Pla in Jayne  is  n iet  verpl icht  aangeleverde instruct ies of informat ie op ju istheid te controleren.

5.Wanneer k lant z i jn  verantwoordel i jkheden uit  d it  art ikel  n iet  nakomt heeft  Pla in Jayne  het recht om de

uitvoer ing van de opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

Artikel  7:  Adviesgesprek en inspiratiesessie

1 .P la in Jayne  voert,  indien overeengekomen, adviesgesprekken of inspirat iesess ies,  a l  dan niet  tegen

een overeengekomen vergoeding.

2.In dergel i jke gesprekken en sess ies geeft  Pla in Jayne  feedback op de socia l  media van k lant en k lant

heeft  de mogel i jkheid om vragen te ste l len.  P la in Jayne  kan,  waar mogel i jk  en gewenst k lant van advies

voorz ien.

3.De adviesgesprekken of inspirat iesess ies kunnen zowel  onl ine,  v ia v ideochat,  a ls  off l ine plaatsvinden.

Part i jen komen dit  onder l ing nader overeen.  

4.Adviezen opgesteld door Pla in Jayne  geven geen garant ie op het behalen van de resultaten of doelen

die k lant voor ogen staan.  Resultaat is  onder andere afhankel i jk  van de uitvoer ing en bewegingen in de

markt .

 

Artikel  8:  Contentstrategieën 

1 .De contentstrategie ste lt  P la in Jayne  in  samenwerking met k lant op.

2.Pla in Jayne  zal ,  voordat z i j  start  aan de contentstrategie en het bi jbehorende plan,  een intakegesprek

voeren met k lant .

3.Pla in Jayne  zal  vervolgens de huidige s i tuat ie van k lant op gebied van socia l  media analyseren.  Het

strategieplan en haar bevindingen zal  z i j  aan k lant leveren middels  een presentat ie .  Klant kan en mag

vervolgens zelf  met het strategieplan aan de s lag

4.Indien overeengekomen, kan het strategieplan dienstdoen als  basis  voor het verdere socia l

mediabeheer door Pla in Jayne ,  conform art ikel  9 van deze voorwaarden.  

5.Bi j  contentstrategie zal  P la in Jayne  geen daadwerkel i jke content voor gebruik door Klant meeleveren,

tenzi j  anders overeengekomen.

6.Strategieën opgesteld door Pla in Jayne ,  geven geen garant ie op het behalen van de resultaten of

doelen die Klant voor ogen staan.  Resultaat is  onder andere afhankel i jk  van de uitvoer ing en

bewegingen in de markt .  Dit  geldt  ook indien Pla in Jayne  dergel i jke strategieën voor Klant gaat

uitvoeren.
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Plain Jayne   b iedt haar diensten aan van socia l  mediabeheer op maandel i jkse basis  en het maken van

een huisst i j l  en content ten behoeve van de socia l  media van Klant .

Pla in Jayne  meldt in  a l le  geval len vooraf duidel i jk  aan Klant welke werkzaamheden z i j  zal  verr ichten.

Vooraf geeft  Pla in Jayne  duidel i jke informat ie over welke producten of diensten binnen een bepaald

pakket voor socia l  mediabeheer val len,  onder meer met betrekking tot  een intakegesprek,  de wi jze

van over leg met Klant,  de creat ie van content,  de hoeveelheid geplaatste content en de frequent ie

van plaats ing.

De inhoud en kwal i te i t  van het socia l  mediabeheer door Pla in Jayne  is  deels  afhankel i jk  van de mate

van inzet door Klant .

Het socia l  mediabeheer wordt aangegaan voor min imaal  1  maand.  Wanneer de k lant een

jaarabonnement afs lu i t  en eerder het abonnement wi l  beëindigen zal  er  geen rest i tut ie p laatsvinden.

Uiter l i jk  voor de afgesproken datum van de kalendermaand, voorafgaand aan de kalendermaand

waarin Pla in Jayne  werkzaamheden gaat verr ichten,  d ient Klant a l le  eventuele teksten,  afbeeldingen

en/of v ideo’s  en over ige informat ie die nodig is  voor het socia l  mediabeheer aan Pla in Jayne 

 aangeleverd te hebben.

Pla in Jayne  ontwikkelt  a l le  overeengekomen content voor het socia l  mediabeheer,  tenzi j  deze (deels)

wordt aangeleverd door Klant zelf .

In de laatste week van de kalendermaand levert  P la in Jayne  een contentkalender en de door haar

gecreëerde content aan Klant .

Klant mag na ontvangst van de content en de contentkalender eenmaal  feedback geven en k le ine

wi jz ig ingen laten aanbrengen, die Pla in Jayne  zal  verwerken.

Wanneer Klant de input of feedback niet  op t i jd aanlevert,  kan dit  tot  gevolg hebben dat Pla in Jayne  

geen content p laatst,  of  deze later p laatst  dan afgesproken.  Klant heeft  in  dat geval  geen recht op

enige kort ing of rest i tut ie

Pla in Jayne  is  n iet  aansprakel i jk  voor fouten in de door Klant aangeleverde input,  content en

informat ie.  P la in Jayne  b iedt aan om de aangeleverde content te controleren op ju istheid.

Klant vr i jwaart  Pla in Jayne  voor a l le  schade en aansprakel i jkheid die voortvloeit  u i t  de door Klant

aangeleverde content,  input en informat ie.

Voor zover in de door Klant aangeleverde content sprake is  van portretten of van personen die

worden afgebeeld,  zal  Klant zelf  moeten zorgen voor correcte toestemming van deze personen.

Pla in Jayne  heeft  het recht te weigeren content van Klant te plaatsen als  deze niet  past  binnen de

regels  van het socia l  mediaplatform, n iet  past  binnen de wettel i jke kaders of op een andere manier

naar de mening van Pla in Jayne :

discr iminerend is  met betrekking tot  u i ter l i jk ,  ras,  re l ig ie,  geslacht,  cultuur,  afkomst,  of  andersz ins

kwetsend is ;

oproept tot  geweld tegen en/of last igval len van een ander of anderen;

le idt  tot  of  het gevolg is  van uitbuit ing of misbruik van anderen;

in str i jd is  met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is  of  (een l ink naar)  pornograf isch

mater iaal  of  pornograf ische websites bevat;

i l legale act iv i te i ten bevordert  of  p leegt;

kett ingbrieven, junk mai l  of  spam bevat en/of waarbi j  wachtwoorden of andere tot  personen

herle idbare informat ie wordt opgevraagd voor commerciële of i l legale doele inden;  of

op enig andere wi jze door Pla in Jayne  indiscreet of incorrect wordt bevonden.

Artikel  9:  Social  Media Beheer 

1 .

2 .

3.

4.

5.

6.

7 .

8 .

9.

10.
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Als er door part i jen geen vergoeding is  overeengekomen, is  de door Pla in Jayne  gebruikel i jk

gehanteerde vergoeding van toepassing.

In geval  er  n iet  van een gebruikel i jke vergoeding gesproken kan worden, rekent Pla in Jayne  een

redel i jke en bi l l i jke vergoeding voor het geleverde.

Wanneer Klant de opdracht wi jz igt  of  om extra werkzaamheden vraagt,  wordt h iervoor het

gebruikel i jke uurtar ief  van Pla in Jayne  gerekend.

Als aannemel i jk  is  dat Pla in Jayne  hogere kosten heeft  gemaakt en/of meerwerk heeft  verr icht,  d ie

redel i jkerwi js  noodzakel i jk  waren,  zal  P la in Jayne  d it  doorberekenen aan Klant .

Voorwaarden van socia l  mediaplatformen kunnen wi jz igen,  waardoor hogere kosten gemaakt

moeten worden voor de overeengekomen werkzaamheden.  Deze kosten worden doorberekend aan

Klant .

Al le door Pla in Jayne  genoemde bedragen z i jn exclus ief  btw, tenzi j  anders overeengekomen.

Pla in Jayne  stuurt  voor het door Klant verschuldigde bedrag een (e lektronische) factuur of k lant

ontvangt deze na I-deal  betal ing in de Webshop.

Tenzi j  anders overeengekomen, is  de betal ingstermi jn 14 dagen na factuurdatum.

De betal ingsverpl icht ing bl i j f t  ook gelden wanneer Klant geen gebruik (meer)  wenst te maken van

de werkzaamheden van Pla in Jayne .  Klant heeft  in  een zo’n geval  geen recht op kort ing of

rest i tut ie .

P la in Jayne  kan deelfacturen sturen of een aanbetal ing ver langen, tenzi j  u i tdrukkel i jk  anders

overeengekomen.

Bi j  opdrachten die meer dan een maand in beslag nemen, kan Pla in Jayne  maandel i jks factureren,

tenzi j  u i tdrukkel i jk  anders overeengekomen.

Indien Klant n iet  t i jd ig aan z i jn  betal ingsverpl icht ing(en)  voldoet,  is  deze over het nog

verschuldigde bedrag een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbi j  een deel  van een maand

geldt a ls  een hele maand.  Pla in Jayne  is  dan ook gerecht igd de door haar gemaakte

buitengerechtel i jke incassokosten in rekening te brengen, ter hoogte van 10% van het

factuurbedrag, met een minimum van €90,- .

Wanneer een factuur n iet  b innen de betal ingstermi jn wordt voldaan, kan Pla in Jayne  de

overeenkomst ontbinden of a l  haar werkzaamheden ten behoeve van de opdracht opschorten totdat

het bedrag van de factuur is  voldaan.  P la in Jayne  zal  Klant h iervan eerst  op de hoogte ste l len.

Indien Klant n iet  t i jd ig de benodigde informat ie of mater ia len voor de uitvoer ing van de opdracht

verstrekt of verzuimt ( t i jd ig)  aanwezig te z i jn,  terwi j l  d i t  voor de uitvoer ing van de opdracht

noodzakel i jk  is ,  is  P la in Jayne  gerecht igd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

Wanneer Pla in Jayne  ten behoeve van de opdracht a l  kosten heeft  gemaakt en/of werkzaamheden

heeft  verr icht en de overeenkomst beëindigd wordt,  dan zal  P la in Jayne  de kosten en vergoeding

voor de reeds verr ichte werkzaamheden in rekening brengen.

Pla in Jayne  is  gerecht igd de overeenkomst te ontbinden wanneer gedragingen of u i t lat ingen van

Klant le iden tot  overtreding van wet- of regelgeving, of  de regels  van het socia l  mediaplatform

waarop Pla in Jayne  namens Klant content p laatst .  Als  Klant door een doen of nalaten van Klant

wordt verwi jderd van een socia l  mediaplatform, kan Pla in Jayne  ook de overeenkomst ontbinden.  In

deze geval len is  er  geen opzegtermi jn en is  P la in Jayne  geen schadevergoeding of andere betal ing

verschuldigd aan Klant .

Part i jen z i jn,  over en weer,  gerecht igd de overeenkomst te beëindigen wanneer de andere part i j

fa i l l i ssement heeft  aangevraagd, surséance van betal ing heeft  aangevraagd of onder curatele

staat .

Opschort ing,  dan wel  ontbinding van de overeenkomst,  geschiedt schr ifte l i jk .

Artikel  11:  Vergoeding
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Artikel  12:  Betal ingsvoorwaarden
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Plain Jayne  kan s lechts aansprakel i jk  z i jn  voor zover deze gebaseerd is  op een wettel i jke of

contractuele toerekenbare tekortkoming.

De aansprakel i jkheid van Pla in Jayne  overst i jgt  nooit  het factuurbedrag, a lthans het bedrag dat

door de aansprakel i jkheidsverzeker ing van Pla in Jayne  gedekt wordt.  Indien een opdracht een

langere loopt i jd heeft  dan 6 maanden, overst i jgt  de aansprakel i jkheid van Pla in Jayne  nooit  meer

dan het factuurbedrag van de laatste 6 maanden, a lthans het bedrag dat door de

aansprakel i jkheidsverzeker ing van Pla in Jayne  gedekt wordt.

Pla in Jayne  b iedt geen enkele (aanvul lende) garant ies met betrekking tot  de geleverde of in  het

kader van de opdracht te leveren of geleverde prestat ies,  producten en/of diensten.

Pla in Jayne  is  n iet  aansprakel i jk  voor schade van welke aard ook ontstaan doordat Pla in Jayne  is

u itgegaan van door of vanwege Klant verstrekte onju iste en/of onvol ledige gegevens.

Pla in Jayne  is  n iet  aansprakel i jk  voor tekortkomingen in haar werkzaamheden ontstaan door

gebrekkige informat ievoorz iening door Klant .

Pla in Jayne  is  n immer aansprakel i jk  voor indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnat ie in

de geregelde gang van zaken in de ondernemingen van Klant,  gederfde winst,  gemiste bespar ingen

en gevolgschade, op welke wi jze dan ook verband houdend met,  dan wel  veroorzaakt door de

uitvoer ing van de werkzaamheden door Pla in Jayne .

P la in Jayne  heeft  a lt i jd het recht,  indien en voor zover mogel i jk,  de schade van Klant ongedaan te

maken of te beperken.

Klant vr i jwaart  Pla in Jayne  tegen en ste lt  P la in Jayne  schadeloos voor a l le  aanspraken van derden

welke direct of indirect,  middel l i jk  of  onmiddel l i jk  met de uitvoer ing van de overeenkomst

samenhangen en al le  daarmee verband houdende f inanciële gevolgen.

Klant is  a l t i jd aansprakel i jk  voor portretten die door of namens Klant worden openbaar gemaakt.

Klant vr i jwaart  Pla in Jayne  van al le  aanspraken met betrekking tot  het gebruik van portretten ten

behoeve van de opdracht.

Na lever ing van digita le bestanden, dient Klant zorg te dragen voor een ju iste opslag van deze

bestanden en het maken van een back-up daarvan, zodat deze niet  ver loren kunnen gaan.  Na het

leveren van de digita le bestanden is  P la in Jayne  n iet  meer verantwoordel i jk  voor deze bestanden

De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakel i jkheid gelden niet  wanneer de

schade te wi j ten is  aan opzet of grove schuld van Pla in Jayne .

Artikel  14: Intel lectueel eigendomsrecht

1 .     Het auteursrecht en ook andere rechten van intel lectuele e igendom op al le,  a l  dan niet  in  het kader

van de opdracht,  door Pla in Jayne  ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken, waaronder

content,  tra in ingsmater ia len,  strategieën en/of presentat ies,  berust  b i j  P la in Jayne .

2.     Klant mag geen rechten van intel lectueel  e igendom op door Pla in Jayne  ontwikkelde of ter

beschikking gestelde werken registreren of laten registreren zonder u itdrukkel i jke toestemming van

Plain Jayne .

3.     P la in Jayne  ver leent aan Klant l icent ie voor de in het kader van de opdracht vervaardigde

content .  Met deze l icent ie mag Klant de content verveelvoudigen en openbaar maken op de tussen

part i jen overeengekomen platforms en/of websites.  De werken mogen zonder toestemming van Pla in

Jayne  n iet  e lders gepubl iceerd worden.

4.     Klant mag geen wi jz ig ingen of bewerkingen doorvoeren in de geleverde werken, tenzi j  anders

overeengekomen.

5.     B i j  openbaarmaking van de werken dient de naam van Pla in Jayne  vermeld te worden, tenzi j

anders overeengekomen.

6.     Klant is ,  tenzi j  anders overeengekomen, n iet  bevoegd om subl icent ies te ver lenen aan derden.  Ook

mag Klant n iet  z i jn  e igen l icent ie overdragen.  De l icent ie komt bi j  fa i l l i ssement van Klant te verval len.

7 .     Klant dient de persoonl i jkheidsrechten van Pla in Jayne ,  zoals  vermeld in art ikel  25 Auteurswet,  in

acht te nemen.

8.Afwi jkende afspraken worden schr ifte l i jk  vastgelegd.

Artikel  15:  aansprakel i jkheid
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Wijz ig ingen worden t i jd ig en schr ifte l i jk  door Pla in Jayne  aan Klant medegedeeld.

Wanneer een bepal ing uit  de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden niet ig of verniet igbaar

bl i jkt  te z i jn,  b l i jven de over ige bepal ingen en de overeenkomst in stand.

Op al le  rechtsverhoudingen tussen Pla in Jayne  en Klant is  Nederlands recht van toepassing.

Al le geschi l len tussen Pla in Jayne  en de k lant,  welke mochten ontstaan naar aanle id ing van een

Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden, dan wel  van overeenkomsten die daarvan het

gevolg z i jn,  zul len in eerste instant ie worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank

Rotterdam.

Artikel  16:  Klachten

1 .Klachten over werkzaamheden van Pla in Jayne  en/of bezwaren tegen een factuur dienen zo spoedig

mogel i jk  nadat de k lachten tot  stand z i jn gekomen aan Pla in Jayne  te worden gemeld.

2.Pla in Jayne  zal  z ich inzetten de best  mogel i jke oploss ing met Klant te bereiken.

3.Ingediende k lachten of bezwaren schorten de betal ingsverpl icht ing van Klant n iet  op.

Artikel  17:  Overige bepal ingen

1 .P la in Jayne  mag deze algemene voorwaarden wi jz igen of aanvul len.
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