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PRĲS: In offertes genoemde bedragen zĳn ex‐
clusief BTW en gelden voor de scope die in of‐
ferte of werkverbintenis is gesteld. Opdrachtgever
gaat akkoord met het betalen van het in de of‐
ferte of werkverbintenis genoemde bedrag aan
opdrachtnemer. Bĳkomende kosten (stockfoto’s,
plugins, etc) worden eerst door opdrachtgever
goedgekeurd. Eventuele incassokosten zĳn voor
rekening van opdrachtnemer.

WEDERZĲDSE VRĲWARING: De partĳen
zullen de andere partĳ verdedigen, schadeloos
stellen en vrĳwaren voor elke ingediende claim of
ingediende rechtszaak of procedure tegen een
Partĳ (inclusief, maar niet beperkt tot, vorderin‐
gen dat een van de Partĳen intellectuele eigen‐
domsrechten van een ander heeft geschonden),
inclusief betaling van alle verliezen, vonnissen,
onderscheidingen en kosten (inclusief redelĳke
juridische vergoedingen en onkosten),
voortvloeiend uit of verband houdend met enige
vordering gebaseerd op onrechtmatig handelen
of nalaten van de andere partĳ in verband met
deze algemene voorwaarden en werkverbintenis.

WĲZIGINGEN: Opdrachtgever is
verantwoordelĳk voor het doen van aanvullende
betalingen voor wĳzigingen in de oorspronkelĳke
opdracht die door de opdrachtgever zĳn
aangevraagd en die schriftelĳk zĳn goedgekeurd
door opdrachtgever en -nemer. Er wordt echter

geen extra betaling gedaan voor wĳzigingen die
nodig zĳn om te voldoen aan de originele
opdrachtomschrĳving. Alle wĳzigingen in omvang
en de prĳs dienen schriftelĳk tussen opdracht‐
gever en -nemer te worden overeengekomen
alvorens wĳzigingen door te voeren en extra
kosten aan opdrachtgever in rekening worden ge‐
bracht.

ANNULERING: Elke partĳ kan een opdracht
beëindigen door de andere partĳ hiervan ten min‐
ste vĳf (5) dagen vooraf op de hoogte te stellen.
In het geval van annulering van een opdracht,
gaat het eigendom van alle auteursrechten en het
opgeleverde werk over op de opdrachtgever voor
elk werk dat is voltooid tot de datum van annuler‐
ing. Opdrachtgever zal alle werkzaamheden en
onkosten vergoeden op basis van de aanneem‐
som en reeds gemaakte kosten tot de datum van
opzegging.

SCHEIDBAARHEID: De voorwaarden en
bepalingen van een werkverbintenis zĳn scheid‐
baar, en indien enige voorwaarde of bepaling
hiervan door een rechtbank of andere over-
heidsinstantie of -organisatie nietig, vernietigbaar
of niet-afdwingbaar wordt verklaard of bepaald
onder enige toepasselĳke wetgeving, zal een
dergelĳke nietige, vernietigbare of niet-afdwing‐
bare voorwaarde of bepaling geen invloed
hebben op of ongeldig maken van enige andere

voorwaarde of bepaling van deze werkverbinte‐
nis, die de relatieve rechten en plichten van de
partĳen zal blĳven beheersen alsof de nietige,
vernietigbare of niet-afdwingbare voorwaarde of
bepaling geen deel uitmaakt van deze
werkverbintenis. Bovendien is het de bedoeling
en de intentie van de partĳen dat alle voorwaar‐
den hiervan worden afgedwongen voor zover
toegestaan door de wet.

EIGENDOM: Voor zover opdrachtnemer betaling
van een vergoeding heeft ontvangen zoals
bepaald in een werkverbintenis en de toepas‐
selĳke werkopgave, zĳnde alle geselecteerde
definitieve materialen, illustraties en/of digitale
opleveringen geproduceerd door opdrachtnemer,
specifiek voor opdrachtgever, eigendom van op‐
drachtgever. Alle door opdrachtnemer voor op‐
drachtgever verrichte werkzaamheden worden
aangemerkt als “inhuur”.

PORTFOLIO RECHTEN: Opdrachtnemer be‐
houdt het niet-exclusieve, eeuwigdurende en
wereldwĳde recht om de ontwerpen in de portfolio
en website van opdrachtnemer, en handelspubli‐
caties, prĳzen of exposities van derden, weer te
geven, te reproduceren en te distribueren, uitslui‐
tend met het doel om het werk van opdrachtne‐
mer te promoten of als voorbeeld te dienen, en
het recht om gecrediteerd te worden met het au‐
teursrecht en het auteurschap van de ontwerpen

in verband met dergelĳk gebruik.

VERTROUWELĲKE INFORMATIE: Alle infor‐
matie met betrekking tot opdrachtgever waarvan
bekend is dat deze vertrouwelĳk of eigendom is,
of die duidelĳk als zodanig is gemarkeerd, wordt
door opdrachtnemer vertrouwelĳk gehouden.

GARANTIE VAN ORIGINALITEIT: Opdrachtne‐
mer garandeert en verklaart dat, voor zover hĳ
weet, het werk dat wordt toegewezen origineel is
en niet eerder is gepubliceerd, of dat toestem‐
ming voor gebruik op onbeperkte basis is verkre‐
gen; dat al het werk of gedeelten daarvan dat van
derden is verkregen origineel is of, indien eerder
gepubliceerd, dat toestemming voor gebruik on‐
beperkt is verkregen; Opdrachtnemer heeft de
volledige bevoegdheid om een overeenkomst te
sluiten; en dat het door de opdrachtnemer voor‐
bereide werk geen aanstootgevende, lasterlĳke of
onwettige zaken bevat. Deze garantie geldt niet
voor ander gebruik dan zoals vermeld in dit docu‐
ment (“Beoogd gebruik”). Deze garantie strekt
zich niet uit tot eventuele wĳzigingen die de op‐
drachtgever of anderen aan het product van de
opdrachtnemer aanbrengen die inbreuk kunnen
maken op de rechten van anderen. Opdracht‐
gever stemt er uitdrukkelĳk mee in dat hĳ op‐
drachtnemer vrĳwaart voor alle aansprakelĳkheid
veroorzaakt door het gebruik door opdrachtgever
van het product van opdrachtnemer buiten het
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Beoogde gebruik of als gevolg van wĳzigingen
aan het product van opdrachtnemer, voor zover
dergelĳk gebruik inbreuk maakt op de rechten
van anderen. Opdrachtnemer stemt er uitdrukke‐
lĳk mee in dat hĳ de opdrachtgever zal vrĳwaren
van alle producten of diensten van de opdracht‐
nemer die inbreuk maken op de rechten van an‐
deren.

BEPERKING VAN AANSPRAKELĲKHEID:
Opdrachtgever stemt ermee in dat hĳ opdracht‐
nemer niet aansprakelĳk zal stellen voor enige in‐
cidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het
verzuim van de opdrachtnemer om enig aspect
van het project tĳdig uit te voeren, tenzĳ een
dergelĳke tekortkoming werd veroorzaakt door
opzettelĳke of nalatige handelingen van de op‐
drachtnemer of een derde.

ANALYTICS: Opdrachtgever gaat ermee akko‐
ord dat opdrachtnemer Google Analytics-tracking
kan installeren om het succes van het product of
de dienst te volgen (indien projecten webgerela‐
teerd zĳn). Opdrachtgever gaat er ook mee akko‐
ord dat opdrachtnemer toegang heeft tot dit ac‐
count. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor
om dit recht op elk moment in te trekken en op‐
drachtnemer gaat ermee akkoord dat hĳ hieraan
zal voldoen.

WEDERZĲDSE NIET-OPENBAARMAKING:
Opdrachtgever en/of opdrachtnemer (“Ontvan‐

gende Partĳ” en/of “Bekendmakende Partĳ”) zal
alle vertrouwelĳke informatie strikt vertrouwelĳk
bewaren en bewaren ten behoeve van de Bek‐
endmakende Partĳ. De ontvangende partĳ zal de
toegang tot vertrouwelĳke informatie zorgvuldig
beperken tot werknemers, contractanten en der‐
den zoals redelĳkerwĳs vereist is en zal van deze
personen eisen dat zĳ geheimhoudingsbeperkin‐
gen ondertekenen die minstens even bescher‐
mend zĳn als die in deze werkverbintenis. De
Ontvangende Partĳ zal, zonder voorafgaande
schriftelĳke toestemming van de Bekendmakende
Partĳ, geen vertrouwelĳke informatie gebruiken
voor eigen voordeel van de Ontvangende Partĳ,
publiceren, kopiëren of op een andere manier
aan anderen bekendmaken, of het gebruik door
anderen toestaan in hun voordeel of ten nadele
van de Bekendmakende Partĳ. De Ontvangende
Partĳ zal alle documenten, notities en andere
schriftelĳke, gedrukte of tastbare materialen die in
haar bezit zĳn met betrekking tot Vertrouwelĳke
Informatie onmiddellĳk aan de Bekendmakende
Partĳ retourneren indien de Bekendmakende Par‐
tĳ hier schriftelĳk om verzoekt.
•
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