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Visual4All Gratis Persoonlijke  

Website Analyse 
 

Voorwaarden 
 
 
Naast onze standaard voorwaarden zijn op deze actie de volgende toegevoegde voorwaarden van toepassing. Met 
deelname aan deze actie verklaart de opdrachtgever akkoord te gaan met deze voorwaarden en onze algemene 
voorwaarden. 
 

1. Visual4All voert de analyse enkel uit aan de hand van de visuele content die voor de standaard bezoeker ook 
zichtbaar is. Data aangeboden door derden zoals Google Analytics worden niet meegenomen in de 
beoordeling. Evenmin worden websitebuilders niet meegenomen in de analyse. 
 

2. Ter uitvoering van een zo eerlijk mogelijke analyse, geeft te opdrachtgever Visual4All inzicht in de jaarlijks 
gemaakte, totale kosten van de betreffende website, alsmede de partijen die hierbij zijn betrokken.. 
 

3. Na de website analyse zal Visual4All een rapport opstellen en een plan van aanpak samenstellen om de punten 
van verbetering en de oplossingen zichtbaar te maken aan de opdrachtgever. Dit document blijft eigendom 
van Visual4All tot een overeenkomst is afgesloten die Visual4All de opdracht geeft het plan van aanpak uit te 
voeren aan de hand van de opgestelde en goedgekeurde en getekende offerte hiervoor. 
 
Indien geen overeenkomst tot uitvoering van het plan van aanpak volgt na de analyse, blijft het analyserapport 
eigendom van Visual4All. 
 

4. Visual4All voert de gratis website analyse uit op basis van ‘no-cure, no-pay’. Dit houdt in dat: 
• De opdrachtgever Visual4All toestemming geeft een clone (kopie) van de website te maken voor 

uitvoering van de analyse.  
• De website-clone wordt bewaard op de servers en schijven van Visual4All en wanneer nodig als ijkpunt 

ingezet kan worden. 
• De opdrachtgever na uitvoeren van de analyse, Visual4All de gelegenheid biedt om het uitgewerkte 

rapport en plan van aanpak binnen 14 dagen na melding van Visual4All per mail of WhatsApp, in een 
persoonlijk gesprek toe te lichten. 

• De opdrachtgever vrij is in het wel of niet laten uitvoeren van het voorgestelde plan van aanpak. 
• Het voorgestelde plan van aanpak of onderdelen uit het plan enkel mag/mogen worden uitgevoerd 

door Visual4All. Hierop is verjaring niet van toepassing. Bij aantoonbare uitvoering van het plan of 
onderdelen hieruit door de opdrachtgever of derden, zal Visual4All de analyse alsnog factureren aan 
de opdrachtgever voor het bedrag van € 270,00 excl. BTW. Om dit aan te kunnen tonen zal de 
opdrachtgever toegang verstrekken tot de loggegevens van het beheer van de website. 

• Bij akkoord van de opdrachtgever voor uitvoering van het plan van aanpak door Visual4All, de 
uitvoering van de opdracht zo snel mogelijk, doch binnen 6 maanden na tekening offerte wordt gestart. 

 
5. De opdrachtgever geeft toestemming voor de gratis analyse na tekening van het deelnameformulier dat: 

• Via mail door Visual4All is verzonden 
• Online is ingevuld op de website van Visual4All 

 
6. Visual4All zal de analyse binnen 14 dagen na akkoord uitvoeren en aanmelden bij de opdrachtgever. 

 
7. Bij niet nakomen of verbreken van de overeenkomst zal Visual4All alsnog de volledige kosten van de analyse, 

€ 270,00 excl. BTW, factureren aan de opdrachtgever. 
 
 


