
Artikel  1. Toepasselijkheid:

A. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de 
uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst 
door de onderhavige voorwaarden.
B. Eventueel afwijkende voorwaarden die door de 
wederpartijen worden gehanteerd zijn voor ons 
slecht verbindend indien en voor zover wij ons 
daar schriftelijk mee akkoord hebben verklaard.
C. Afwijkingen van deze voorwaarden dienen 
overigens ook uitdrukkelijk schriftelijk met ons te 
worden overeengekomen.
D. Indien wij schriftelijk akkoord zijn gegaan met 
de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, 
blijven, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, 
deze voorwaarden voor het overige van kracht.
E. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van 
deze voorwaarden kan de wederpartij geen rechten 
voor toekomstige overeenkomsten ontlenen.

Artikel  2.  Aanbiedingen: 

A. Alle aanbiedingen geschieden vrijblijvend, tenzij 
uitdrukkelijk anders vermeld, en zijn gebaseerd 
op de eventueel door of vanwege de wederpartij 
verstrekte gegevens.
B. Alle voor of bij een aanbieding door ons 
verstrekte prijslijsten, brochures en andere 
gegevens zijn zo nauwkeurig als mogelijk 
opgegeven. Deze zijn voor ons slechts bindend 
indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door ons is 
bevestigd.
C. Concepten, fotoʼs, illustraties, ontwerpen, 
tekeningen en teksten etc., die door ons of in uw 
opdracht zijn vervaardigd blijven, ook na het tot 
stand komen van de overeenkomst, ons eigendom 
en de auteursrechten daarop blijven bij ons rusten. 
Tenzij anders overeengekomen.
D. De kosten verbonden aan het uitbrengen van 
aanbiedingen en de daarbij behorende bescheiden 
zullen,  indien de opdracht aan ons wordt verstrekt, 
niet in rekening worden gebracht; in alle andere 
gevallen kunnen onze kosten in rekening worden 
gebracht.

Artikel  3.  Overeenkomsten:

A. Overeenkomsten komen eerst tot stand door 
onze schriftelijke aanvaarding/bevestiging van 
opdrachten.
B. Opdrachten door agenten en/of andere 
tussenpersonen aangenomen, gelden eerst als 
door ons aangenomen zodra zij door ons 
schriftelijk zijn bevestigd.
C. Eventueel later gemaakte aanvullende 
afspraken of wijzigingen, alsmede afspraken en/
of toezeggingen door ons personeel, of namens 
ons gedaan, door onze agenten en/of andere 
tussenpersonen, binden ons slechts indien deze 
door ons schriftelijk zijn bevestigd.
D. De opdrachtbevestiging wordt geacht de 
overeenkomst juist en volledig weer te geven.

Artikel  4.  Overmacht:

A. In geval van overmacht aan onze zijde wordt 
de uitvoering van de overeenkomst opgeschort,  
zolang als deze overmacht onze uitvoering 
onmogelijk maakt, onverminderd onze bevoegdheid 
de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst 
te ontbinden, in welk geval de wederpartij slechts 
is gehouden tot het betalen van een door ons 
te bepalen redelijke vergoeding van het reeds 
gepresteerde.
B. Onder overmacht wordt verstaan elke van onze 
wil onafhankelijke omstandigheid – ook al was 
deze ten tijde van het tot stand komen van de 
overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van 
de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, 
alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, 
brand, ziekte van onvervangbare werknemers, 
sabotage, onlusten, oproer, mobilisatie, oorlog, 
oorlogsgevaar, staat van oorlog, staat van beleg, 
stremming van het verkeer, maatregelen van 
overheidswege, zonder dat wij verplicht zijn de 
invloed op de verhindering of vertraging aan te 
tonen.

Artikel  5.  Aansprakelijkheid:

A. Wij zijn nimmer verantwoordelijk voor 
bedrijfsschade (Bedrijfsstoringen en andere 
onkosten, derving van inkomsten e.d.), schade als 
gevolg van persoonlijk letsel, waardevermindering 
van goederen of welke andere verrichte 
werkzaamheden of diensten dan wel vertraging in 
achterwege blijven van adviezen, werkzaamheden 
of diensten, voor de wederpartij en/of derden 
mochten ontstaan.
B. Indien wij onverhoopt toch tot vergoeding van 
schade zijn gehouden, zal die vergoeding nimmer 
de factuurprijs van de verrichte werkzaamheden 
overschrijden.
C. Indien wij een beroep zouden kunnen doen op 
het bepaalde in dit artikel, kunnen onze eventueel 
aangesproken werknemers daar eveneens een 
beroep op doen, dit als waren zij zelf bij de 
overeenkomst partij.

Artikel  6.  Vrijwaring:

De wederpartij is uit hoofde van de overeenkomst 
verplicht ons te vrijwaren voor alle aanspraken van 
derden tot schadevergoeding jegens ons ter zake 
van uitvoering van de overeenkomst (levering, 
verrichting van de werkzaamheden of diensten, 
advisering etc.), uit hoofde van welke oorzaak dan 
ook, en is aansprakelijk voor alle kosten die daaruit 
voortvloeien.

Artikel  7.  Reclames:

A. Eventuele reclames dienen te geschieden 
per aangetekende brief en binnen 8 dagen na 
factuurdatum.
B. Het indienen van een reclame ontslaat de 
wederpartij nimmer van haar betalingsverplichting.

Artikel  8.  Betaling:

A. Betaling van onze facturen dient zonder korting 
of compensatie binnen 30 dagen na factuurdatum 
te geschieden, tenzij anders overeengekomen.
B. Alle betalingen dienen te geschieden op een door 
ons aan te wijzen rekening of ons kantoor.
C. Betalingen dienen te worden voldaan in de valuta 
waarin de overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt.
D. Iedere betaling van wederpartij strekt primair ter 
voldoening van de door haar verschuldigde rente 
alsmede een gerechtelijke en buitengerechtelijke 
kosten, zoals deze zijn bepaald in de volgende 
artikelen en worden daarna in mindering geboekt 
op de oudste openstaande vordering.
E. De wederpartij zal in verzuim zijn door het enkel 
verstrijken na factuurdatum van bovengenoemde 
termijn van 30 dagen dan wel van de anders 
overeengekomen termijn; ingebrekestelling is 
daartoe niet vereist.

Artikel  9.  Rente:

A. Indien en een langere kredietgeving dan 
30 dagen dan wel de anders overeengekomen 
termijn wordt toegestemd of deze ten onrechte 
wordt genomen, is de wederpartij rente over het 
factuurbedrag verschuldigd vanaf de factuurdatum.
B. De rente is gebaseerd op de ʻPercentages 
wettelijke rente handelstransactiesʼ (8% / juli 2009).
 

Artikel  10.  Kosten:

A. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke 
kosten welke wij moeten maken in verband met 
wanprestatie van de wederpartij zijn voor haar 
rekening.
B. In geval van niet tijdige betaling zullen de 
buitengerechtelijke incassokosten tenminste 10% 
van het te vorderen bedrag met een minimum van 
€ 300,- bedragen.

Artikel  11.  Toepasselijk recht:

Op alle overeenkomsten tussen ons en de 
wederpartij zal uitsluitend het Nederlands recht 
van toepassing zijn.

Artikel  12.  Bevoegde rechter:

Alle geschillen welke tussen ons en de 
wederpartij mochten ontstaan in verband met 
tussen partijen gesloten overeenkomsten 
zullen, wanneer behorende tot de competentie 
van een Arrondissementsrechtbank, in eerste 
instantie uitsluitend worden beslecht door de 
Arrondissementsrechtbank te ʼs-Hertogenbosch.
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