
Artikel 1 DEFINITIES
1. Onder opdrachtgever wordt verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht voor de  
 werkzaamheden heeft verstrekt.
2. Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Fabricasse, handelsnaam voor huisstijlmanagement, creatie,  
 beheer & communicatie, gevestigd te utrecht.
3. Onder overeenkomst wordt verstaan: elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever  
 op grond waarvan opdrachtnemer aan opdrachtgever werken en/of diensten levert waarvoor  
 opdrachtgever aan opdrachtnemer een vergoeding is verschuldigd.
4. Onder opdracht wordt verstaan het verzoek van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer om  
 werkzaamheden te verrichten, in ruil waarvoor opdrachtgever aan opdrachtnemer betaling  
 verschuldigd zal zijn.
5. Onder werkzaamheden wordt verstaan: al hetgeen de opdrachtnemer ten behoeve van de  
 opdrachtgever, binnen het kader van de door deze met het oog op diens marketing- of   
 communicatiebelangen verstrekte opdrachten, maakt en/of onderneemt c.q. doet maken en/of  
 ondernemen.
6.	 Onder	offerte	wordt	verstaan:	de	 in	meer	of	mindere	mate	gespecificeerde	werkzaamheden	en	de	 
 begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.
7. Onder informatiedragers wordt verstaan: de magnetische banden en schijven, optische schijven en  
 alle andere middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden  
 of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden of andere gegevens, een en ander  
 in de meest ruime betekenis van het woord.

Artikel 2 TOEPASSELIJKHEID EN AFWIJKENDE VOORWAARDEN
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden,  
 overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en leveringen van en opdrachten aan de  
 opdrachtnemer.
2. Toepasselijkheid van andere, al dan niet door de opdrachtgever gehanteerde, algemene of  
	 specifieke	voorwaarden	wordt	uitdrukkelijk	uitgesloten,	 tenzij	de	toepasselijkheid	van	deze	door	de		 
 opdrachtnemer schriftelijk is aanvaard.
3. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd de voorwaarden te wijzigen. Mits de opdrachtnemer de  
 opdrachtgever daarvan tevoren schriftelijk op de hoogte heeft gesteld, is deze alsdan aan de nieuwe  
 voorwaarden gebonden.

Artikel 3 OFFERTES
1. Desgevraagd zal de opdrachtnemer voor de aanvang van de werkzaamheden een duidelijke  
 begroting aan de opdrachtgever ter goedkeuring voorleggen. Op basis van de informatie die door de  
 opdrachtgever ter zake van de opdracht is verstrekt, is de offerte een weerslag van het verwachte  
 aantal te besteden uren aan een opdracht c.q. de afzonderlijke onderdelen daarvan. Voor zover  
 zich bij de uitvoering van de opdracht onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte van de offerte voordoen,  
 zal de opdrachtnemer de opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium inlichten.
2. Overschrijdingen van offertes tot 10% worden als begrotingsrisico door de opdrachtgever  
 geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig door de opdrachtnemer te worden gemeld aan 
 de opdrachtgever.
3. Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en/of offertes en daarmee samenhangende  
 prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend en binden opdrachtnemer op zichzelf niet,  
 tenzij in deze een termijn van aanvaarding is vermeld. Indien een vrijblijvende aanbieding door de  
 opdrachtgever wordt aanvaard, heeft opdrachtnemer het recht de aanbieding binnen 6 werkdagen na  
 ontvangst van deze aanvaarding te herroepen.
4. Mondelinge afspraken en bedingen binden opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door  
 opdrachtnemer zijn bevestigd.

Artikel 4 OPDRACHTEN EN WIJZIGINGEN
1. Een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer komt eerst tot stand nadat opdrachtnemer  
 dit schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen.
2. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten tijdig alle voor de uitvoering van de  
 overeengekomen werkzaamheden noodzakelijke medewerking, gegevens en informatie aan de  
 opdrachtnemer verstrekt.
3. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien  
 partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of daaruit  
 voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden en/of te wijzigen.
4. Wijzigingen in de opdracht, nadat deze is verstrekt, dienen door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk  
 aan de opdrachtnemer te worden meegedeeld. Worden de wijzigingen mondeling door de  
 opdrachtgever opgegeven, dan is het risico voor de inhoud van de wijziging voor rekening van de  
 opdrachtgever. De wijzigingen in de opdracht zijn van kracht door en vanaf de schriftelijke aanvaarding  
 ervan door de opdrachtnemer.
5. Indien een overeengekomen levertijd door de opdrachtgever onvoorzien wordt vervroegd, komen  
 eventuele meerkosten - bijvoorbeeld wanneer dit leidt tot het ontstaan en moeten betalen van overuren  
 of spoedtarieven c.q. het inschakelen van derden - geheel ten laste van de opdrachtgever.
6. Indien ten gevolge van het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke  
	 gegevens/materialen	 of	 door	 een	 gewijzigde	 of	 foutieve	 opdracht	 en/of	 briefing	 door	 de	 
 opdrachtgever, de opdracht slechts binnen de overeengekomen termijn uitgevoerd kan worden doordat  
 de opdrachtnemer meer of andere werkzaamheden moet verrichten dan wel extra diensten moet  
 inschakelen, dan zal de opdrachtnemer daartoe gerechtigd zijn, zonder dat voorafgaand overleg met  
 de opdrachtgever noodzakelijk is, en komen de hieruit voortvloeiende kosten geheel voor rekening  
 van de opdrachtgever.
7. Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke teksten, schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke  
 informatiedragers, ondeugdelijke computer- programmatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze  
 van aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle  
 soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die de opdrachtnemer tot meer kosten of  
 werkzaamheden noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht  
 verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in  
 redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken  
 materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.
8. De opdrachtnemer is gerechtigd zonodig de overeengekomen prijs te verhogen indien de  
	 opdrachtgever	wijzigingen	in	de	oorspronkelijk	overeengekomen	specificaties	aanbrengt,	daaronder		 
 begrepen auteurscorrecties (ná accoord op gereed werk), of gewijzigde instructies na de ontvangst  
 van werktekeningen, modellen en van zet-, druk- en andere proeven. Opdrachtnemer zal binnen de  
 grenzen van het redelijke aan de wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door hem te  
 verrichten prestaties niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestaties afwijkt.
9. De eventuele minder- / meerkosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen ten gunste  
 respectievelijk ten laste van de opdrachtgever.
10. Het in lid 7 en 8 van dit artikel gestelde kan tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door  
 de opdrachtnemer voor verantwoordelijkheid van de opdrachtgever wordt verlengd.

Artikel 5 PRIJZEN, LEVERINGEN EN BETALINGEN
1. De opdrachtnemer zal de voor de opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden naar beste inzicht en  
 vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap verrichten.
2. Indien geen bedragen zijn overeengekomen, zijn de bij de opdrachtnemer gebruikelijke tarieven van  
 toepassing.
3. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle prijzen exclusief omzetbelasting, auteurscorrecties en  
 eventuele verzend-, transport-, materiaal-, (digitale bestanden) opslag- en portokosten.

4. Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte indien  
 daarin zijn begrepen de reistijd, reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten. Verzend-  
 en transportkosten worden tegen werkelijke kosten doorbelast.
5. Opdrachtnemer is gerechtigd om de overeengekomen prijs te wijzigen als gevolg van kostprijsfactoren,  
 en zal in dergelijke gevallen in overleg treden met opdrachtgever.
6. Alle leveringen worden geacht te zijn geschied ter plaatse waar de opdracht- nemer is gevestigd.  
 Tenzij franco levering is overeengekomen, geschiedt het vervoer van een levering voor rekening van  
 de opdrachtgever.
7. De verantwoordelijkheid en risico van leveringen die zich buiten het pand van de opdrachtnemer  
 bevinden c.q. vervoerd worden - waaronder tevens begrepen de transmissie van data en/of beelden  
 via het telefoon-, kabel- of internet - liggen bij de opdrachtgever.
8. Met uitzondering van de opslag van digitale bestanden, is opdrachtnemer niet belast met het opslaan  
 van te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt,  
 geschiedt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever.
9. Alle betalingen dienen op een door de opdrachtnemer aan te wijzen rekening te geschieden. Verrekening  
 of aftrek van enige korting is de opdrachtgever niet toegestaan, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 6 INSCHAKELING DERDEN
1. Indien zulks naar het oordeel van de opdrachtnemer redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede  
 vervulling van een opdracht, dan wel uit de aard van een opdracht voortvloeit, is de opdrachtnemer   
 gerechtigd om, namens en voor rekening van de opdrachtgever, derden opdracht te geven tot levering  
 of anderszins ter beschikking stelling van goederen/diensten.
2. Naast de onderhavige voorwaarden van opdrachtnemer zullen op de, tussen opdrachtgever en  
 opdrachtnemer gesloten overeenkomst, in geval opdrachtnemer gebruik maakt van haar recht zoals  
 genoemd in lid 1, mede van toepassing zijn de door de derden gehanteerde algemene voorwaarden,  
 voor zover deze voorwaarden betrekking hebben op die gedeelten van de uitvoering van de  
 overeenkomst welke bij deze derden zijn ondergebracht.
3. Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever gerechtigd een beroep te doen op de bepalingen van de door  
 derden gehanteerde voorwaarden, als ware de werkzaamheden door opdrachtnemer verricht.

Artikel 7 BETALINGSVOORWAARDEN
1. Betaling dient, onverminderd het in de volgende leden bepaalde, zonder aftrek of enige verrekening  
 te geschieden binnen veertien dagen na factuur-datum, tenzij een andere betalingstermijn op de  
 factuur is vermeld.
2. De opdrachtnemer kan van de opdrachtgever een voorschot van betaling verlangen, voordat met  
 de uitvoering van werkzaamheden wordt begonnen en/of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.  
 Betalingen voor commercialproductie- en (ether)mediakosten, porto- en andere verspreidingskosten  
 voor postreclamezendingen dienen door de opdrachtnemer ontvangen te zijn. Dan pas kan de  
 opdrachtnemer overgaan tot uitvoering van de opdracht. Een voorschotnota zal bij de eindafrekening  
 worden verrekend met de alsdan daadwerkelijk bestede honoraria en kosten.
3. Ongeacht de overeengekomen betalingsconditie(s) is opdrachtnemer gerechtigd een bankgarantie of  
 borgsom van de opdrachtgever te verlangen als zekerheid voor betaling.
4. Indien de opdrachtgever niet (geheel) binnen de afgesproken termijn aan zijn betalingsverplichting  
 jegens de opdrachtnemer voldoet, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is hij  
 - zonder dat voorafgaande sommatie of ingebrekestelling vereist is - rente over het openstaande  
 factuurbedrag verschuldigd vanaf de dag, waarop de factuur betaald had moeten zijn. Deze rente  
 bedraagt voor elke maand (of gedeelte daarvan) van de overschrijding van de betaaltermijn een  
 twaalfde gedeelte van het op het moment van facturering geldende wettelijke rente plus 2%.
5. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die met betrekking tot de invordering  
 van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde worden gemaakt, zijn voor  
 rekening van de opdrachtgever. Als bewijs van de verschuldigdheid van deze kosten is de overlegging  
 van de desbetreffende facturen voldoende.
6. Indien de opdrachtnemer omstandigheden ter kennis komen die hem goede grond geven te vrezen  
 dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen, zoals bijvoorbeeld in geval van surséance  
 van betaling, faillissement, beslaglegging, staking van de activiteiten of liquidatie van de opdrachtgever,  
 dan zijn de eventueel nog openstaande vorderingen terstond opeisbaar.

Artikel 8 OPSCHORTING, STAKING EN ONTBINDING
1. De opdrachtnemer is gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten c.q. te staken,  
 indien de opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt en/of in gebreke blijft met het stellen  
 van de verlangde bank-garantie danwel borgsom.
2. Bovendien is de opdrachtnemer gerechtigd de tussen hem en de opdrachtgever bestaande  
 overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te  
 ontbinden,  indien de opdrachtgever niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die  
 voor hem uit enige met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van  
 faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever of bij stilleggen of liquidatie van diens  
 bedrijf.
3. De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van de  
 opdrachtgever.
4. Opschorting, staking en/of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte  
 werkzaamheden onverlet. Daarenboven is de opdrachtnemer alsdan gerechtigd van de  
 opdrachtgever te vorderen de vergoeding van schade, kosten en rente, veroorzaakt door de  
 wanprestatie van de  opdrachtgever en de ontbinding van de overeenkomst, daaronder begrepen  
 het door de opdrachtnemer gederfde inkomen.

Artikel 9 LEVERTIJDEN
 De duur van een opdracht en levertijd kunnen behalve door de inspanning van de opdrachtnemer  
 worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de aangeleverde informatie,  
 teksten of (beeld)materialen, drukproeven en dergelijke, en de medewerking die wordt verleend.  
 De opgegeven levertijden gelden derhalve altijd bij benadering. Tenzij sprake is van bewezen  
 wanprestatie van de opdrachtnemer en/of uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen,  
 neemt de opdrachtnemer ten aanzien van de afgesproken levertijden geen enkele garantie  
 op zich en geeft niettijdige levering, ongeacht de reden of oorzaak, de opdrachtgever geen recht  
 op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of nietnakoming van enige verplichting of  
 betaling  jegens de opdrachtnemer. Bij niet tijdige levering dient opdrachtnemer schriftelijk, door  
 middel van een aangetekend schrijven, in gebreke te zijn gesteld alvorens jegens opdrachtgever in  
 verzuim te zijn.

Artikel 10 EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Alle concepten en ideeën, en materialen zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, modellen,  
	 reproductiematerialen,	 teksten,	 beschrijvingen,	 artistieke	 prestaties,	 films,	 mallen,	 litho’s,	 
 andere publiciteitsmaterialen en dergelijke, door of namens de opdrachtnemer bij de uitvoering  
 van de overeenkomst vervaardigd, zijn en blijven, evenals het recht om daarvan gebruik te maken, het  
 onvervreemdbare eigendom van de opdrachtnemer.
2. Zolang de opdrachtgever niet al hetgeen de opdrachtnemer van de opdrachtgever te vorderen heeft,  
 volledig heeft voldaan, blijft het geleverde eigendom van de opdrachtnemer en zijn aan de  
 opdrachtgever geen rechten verleend. Tot dan kan de opdrachtgever niet daarop enig beperkt recht te  
 vestigen.

z.o.z. lid 3.
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3. Indien de opdrachtgever in de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst 
dan wel uit deze voorwaarden tekort schiet, is de opdrachtnemer gerechtigd de goederen terug te 
nemen.

Artikel 11 DRUK-, ZET- EN/OF ANDERE PROEVEN
1. De opdrachtgever is gehouden de door hem, al dan niet op zijn verzoek, ontvangen druk-, 

zet- en/of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te controleren en deze met bekwame 
spoed goedgekeurd dan wel gecorrigeerd aan de opdrachtnemer terug te zenden. Met klem zij 
gesteld dat, om de kleurechtheid van te drukken werken te kunnen beoordelen, aparte drukproeven 
op oplagepapier het enige sluitende middel zijn. Op verzoek van de opdrachtgever zal de 
opdrachtnemer deze proeven laten maken.

2. Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat de opdrachtnemer de aan 
de proeven voorafgaande werkzaamheden correct heeft uitgevoerd.

3. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn 
gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.

4. Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in 
rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeen-gekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs 
zijn inbegrepen.

Artikel 12 RECLAMES, KLACHTEN EN BEWIJS
1. Ter zake van zichtbare gebreken moet de opdrachtgever terstond nadat de opdrachtnemer de door 

hem
2. verrichtte werkzaamheden aan de opdrachtgever heeft geleverd of voorgelegd, schriftelijk reclameren  

binnen redelijke termijn.
3. Ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te worden gereclameerd binnen 14 dagen nadat 

zij redelijkerwijs geconstateerd hadden kunnen zijn.
4. Het recht van reclame vervalt indien de opdrachtgever het geleverde in gebruik heeft genomen,  

heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, resp. in gebruik heeft doen nemen, heeft doen  
bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

5. Meer- of minderleveringen indien en voor zover binnen de in de branche gangbare standaarden  
vormen geen grond voor reclamering. Hetzelfde geldt voor afwijkingen in de kwaliteit of het  
gramsgewicht van papier en karton die vallen binnen de tolerantienormen zoals vermeld in de  
Algemene Verkoopvoorwaarden van de Vereniging van Papiergroothandelaren.

6. Reclames omtrent facturen moeten binnen 7 dagen na de dag van de verzending van de facturen  
schriftelijk bij de opdrachtnemer worden ingediend. De betalingstermijn wordt ten gevolge van een  
dergelijke reclame niet opgeschort.

7. Vorderingen die de opdrachtgever uit hoofde van de door hem beweerde niet-nakoming mocht  
hebben, vervallen uiterlijk zes maanden nadat de werkzaamheden zijn verricht.

Artikel 13 AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING DERDEN
1. De volledige kosten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, die door de opdrachtnemer  

moeten	worden	gemaakt	ter	zake	van	conflicten	met	derden,	die	ten	behoeve	van	de	opdrachtgever	 
worden ingeschakeld, komen voor rekening van de opdrachtgever indien de oorzaak van dat  
conflict	het	gevolg	isvan	een	onjuist	handelen	of	nalaten	van	de	opdrachtgever.

2. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer van alle schade aanspraken van derden ter zake van de  
juistheid en de feitelijke inhoud van in opdracht van de opdrachtgever vervaardigde  
communicatieuitingen en andere materialen, die aan hem zijn voorgelegd.

3. Indien de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verzoekt goederen zoals digitale bestanden en/ 
of instructies aan een derde te verstrekken, dan geschiedt dit buiten de verantwoordelijkheid van de  
opdrachtnemer en derhalve voor rekening en risico van de opdrachtgever. De zorgplicht ligt  
uitdrukkelijk bij de opdrachtgever om het aangeleverde, via derden, te controleren.

4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit eventuele adviezen, noch  
voor schade voortvloeiende uit het opvolgen van de door hem gegeven adviezen.

Artikel 14 EXONERATIE
1. Indien een bezwaar omtrent geleverde goederen en/of diensten gegrond wordt bevonden en  

aansprakelijkheid van de opdrachtnemer ter zake wordt vastgesteld, zal deze te zijner keuze of  
een vergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde, of het geleverde gratis  
vervangen, nadat (de gehele oplage van) het oorspronkelijk geleverde door hem is terugontvangen.  
Tot verdere schadevergoeding is opdrachtnemer nimmer verplicht.

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gederfde winst of andersoortige (gevolg)
schade. De opdrachtgever doet afstand van zijn recht op grond van wanprestatie of grove schuld 
ontbinding te vorderen van hetgeen is overeengekomen.

3. Goederen reizen voor risico van de opdrachtgever.

Artikel 15 OVERMACHT
1. In geval de opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden  

geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft hij het recht om de uitvoering van de overeenkomst op  
te schorten totdat de overmacht is opgehouden te bestaan, zonder dat de opdrachtgever aanspraak  
kan maken op enige schadevergoeding.

2. Indien de periode van overmacht langer duurt dan drie maanden alsmede in geval komt vast te 
staan dat de overmacht permanent is, zijn zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer gerechtigd 
de overeenkomst te ontbinden. In geval van opschorting of ontbinding van de over eenkomst als 
gevolg van overmacht is de opdrachtnemer niet gehouden tot vergoeding van enige schade aan 
de opdrachtgever.

3. Onder overmacht wordt ten dezen verstaan: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk, storingen  
in bedrijfsapparatuur en andere bedrijfsstoornissen, hetzij bij de opdrachtnemer hetzij bij zijn  
leveranciers van goederen en diensten, transportstoringen en andere buiten zijn macht liggende  
gebeurtenissen, zoals oorlog, mobilisatie, blokkade, onlusten, oproer, epidemie, devaluatie,  
overstroming en stormen, alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en  
of belastingen, vertraging of uitblijven van levering door leveranciers inclusief energie- en tele- 

 communicatiebedrijven, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen, en andere  
overheidsmaatregelen, en alle overige oorzaken buiten de schuld en het risico voor de  
opdrachtnemer.

Artikel 16 INTELLECTUELE EIGENDOM
1. Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom - waaronder mede verstaan 

auteursrechten, modelrechten, merkrechten, octrooirechten en databankrechten - ter zake van, 
maar niet beperkt tot, de door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en/of geleverde diensten 
en werken, rusten bij opdrachtnemer. De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten 
en de bevoegdheden die bij deze Algemene Voorwaarden en/of bij overeenkomst uitdrukkelijk aan 
opdrachtgever zijn toegekend en/of voortvloeien uit de overeenkomst tussen partijen.

2. Tenzij anders uit de overeenkomst tussen partijen voortvloeit, blijven de in het kader van de  
opdracht door opdrachtnemer tot stand gebrachte werken en/of zaken eigendom van opdrachtnemer,  
ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

3. opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om zijn naam op of bij het werk te (laten) vermelden of 
verwijderen. opdrachtgever is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet  
gerechtigd tot aanpassing of wijziging van de geleverde werken en/of diensten van opdrachtnemer. 

4. Opdrachtgever verklaart dat alle door of in opdracht van hem in het kader van de opdracht 

verstrekte documenten, informatie en/of zaken geen inbreuk maken op wettelijke voorschriften en/ 
of (intellectuele eigendoms)rechten van derden, en opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer  
voor	alle	aanspraken	ter	zake	van	derden	c.q.	voor	alle	directe	en	indirecte	gevolgen,	zowel	financiële		 
als andere, die voortvloeien uit het gebruik door opdrachtnemer van deze informatie, documenten  
en/of zaken. De opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor bij het openbaar maken van de  
door de opdrachtnemer geleverde werken en diensten het in acht nemen van de rechten van  
derde auteursrechthebbenden en die van derden zoals bijvoorbeeld een fotograaf, illustrator of (foto) 
model.

5. Na beëindiging van de relatie tussen opdrachtnemer en opdrachtgever behoudt opdrachtnemer  
alle intellectuele eigendomsrechten op de onder lid 2 genoemde werken en/of  zaken, ongeacht  
of opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst voldoet of heeft  
voldaan. Partijen kunnen na beëindiging van de overeenkomst in overleg treden over de  
voortzetting van het gebruiksrecht door opdrachtgever onder door de opdrachtnemer nader te  
bepalen voorwaarden.

6. Opdrachtnemer mag de door hem geleverde goederen en diensten signeren.

Artikel 17 AARD EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST
1. Opdrachtnemer behartigt de communicatiebelangen van de opdrachtgever binnen de grenzen 

van de verstrekte opdracht. Opdrachtgever is niet gerechtigd zonder overleg met c.q. toestemming 
van opdrachtnemer de overeengekomen werkzaamheden tevens door een derde te laten verzorgen.

2. Indien de opdrachtgever een opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert voor of tijdens de  
aanvang van de overeengekomen werkzaamheden, dan is de opdrachtgever gehouden aan de  
opdrachtnemer de betaling van de honoraria en kosten voor tot dan toe verrichte werkzaamheden  
te vergoeden. Afhankelijk van de aard en omvang van een opdracht, behoudt de opdrachtnemer  
het recht om compensatie te vorderen van de opdrachtgever vanwege het ontstane en aannemelijk  
te maken bezettingsverlies c.q. andere onvermijdbare kosten en schade bij hem en/of bij door hem  
voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

3. Wijzigingen in de overeenkomst kunnen slechts schriftelijk, door beide partijen ondertekend, worden 
overeengekomen.

Artikel 18 AFWIKKELING RELATIE
In alle gevallen, waarin de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer eindigt, ingevolge  
enige bepaling van deze voorwaarden of door tussenkomst van de rechter, blijven deze voorwaarden   
de rechtsverhouding tussen partijen beheersen, voor zover dit voor de afwikkeling van de relatie  
noodzakelijk is.

Artikel 19 OVERDRACHT EN PLICHTEN
Indien een opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk  
aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen onder de onderhavige voorwaarden, ongeacht  
de tenaamstelling van een offerte, opdrachtbevestiging of factuur.

Artikel 20 TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSBEVOEGDHEID
Op alle onder deze voorwaarden gesloten offertes, opdrachten en overeenkomsten, en op de  
overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van  
toepassing.

Deze voorwaarden zijn opvraagbaar bij studio Caspar ten Berge en/of te downloaden via 
www.caspartenberge.nl
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3533 HE Utrecht
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