
ARTIKEL 1 DEFINITIESARTIKEL 1 DEFINITIES
1. Algemene Voorwaarden: deze set alge-

mene voorwaarden.
2. Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan 

Opdrachtnemer ter beschikking gestelde 
zaken, waaronder stukken of gegevens-
dragers, alsmede alle in het kader van 
de uitvoering van de opdracht door Op-
drachtnemer vervaardigde zaken, waar-
onder stukken of gegevensdragers.

3. Off erte: een aanbod van Opdrachtnemer 
aan Opdrachtgever waarin de Opdracht al 
dan niet summierlijk wordt omschreven.

4. Opdracht: de tussen Opdrachtgever en 
Opdrachtnemer overeengekomen Werk-
zaamheden tegen betaling eventueel 
met inbegrip van het leveren van zaken.

5. Opdrachtgever: de (rechts)persoon die 
aan de Opdrachtnemer een Opdracht 
geeft en/of degene die door acceptatie 
van de Off erte of op andere wijze de gel-
ding van deze Algemene Voorwaarden 
heeft aanvaard.

6. Opdrachtnemer: de besloten vennoot-
schap met beperkte aansprakelijkheid 
FreeLans B.V. (KvK: 24262661).

7. Partijen: Opdrachtnemer en Opdrachtge-
ver tezamen.

8. Schriftelijk: per deurwaardersexploot, per 
(aangetekende) post of per e-mail. 

9. Werkzaamheden: alle werkzaamheden 
die de Opdrachtnemer naar eigen inzicht 
ten behoeve van uitvoering van de Op-
dracht uitvoert of doet uitvoeren.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEIDARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID
1. De Algemene Voorwaarden zijn, met 

uitsluiting van andere (algemene) voor-
waarden van toepassing op alle Off ertes, 
Opdrachten, andere overeenkomsten en 
Werkzaamheden tussen Opdrachtnemer 
en Opdrachtgever.

2. Afwijkingen van deze algemene voor-
waarden zijn slechts geldig, indien en 
voor zover zij schriftelijk tussen Opdracht-
gever en Opdrachtnemer zijn overeenge-
komen.

3. De ongeldigheid, nietigheid of vernie-
tigbaarheid van (een deel van) enige 
bepaling van deze algemene voorwaar-
den tast de geldigheid van de overige 
bepalingen van deze algemene voor-
waarden niet aan. De betreff ende (delen 
van) bepalingen worden vervangen door 
bepalingen die wel geldig zijn en zo min 
mogelijk afwijken van de strekking van de 
betreff ende (delen van) bepalingen.

4. Door Opdrachtgever gehanteerde al-
gemene voorwaarden zijn slechts van 
toepassing indien Opdrachtnemer die 
schriftelijk heeft aanvaard en eerder dan 
dat Opdrachtgever de Algemene Voor-
waarden heeft aanvaard. 

ARTIKEL 3 OFFERTESARTIKEL 3 OFFERTES
1. Off ertes van Opdrachtnemer zijn geba-

seerd op informatie verstrekt door Op-
drachtgever. Opdrachtgever garandeert 
dat hij ten behoeve van het opstellen van 
de Off erte aan Opdrachtnemer alle es-
sentiële informatie heeft gegeven.

2. Elke door Opdrachtnemer opgestelde 
Off erte is vrijblijvend en dertig (30) dagen 
geldig. 

3. In afwijking van art. 6:219 lid 1 BW staat 
het Opdrachtnemer vrij om de Off erte te 
herroepen zo lang de Opdrachtgever de 
Off erte niet heeft aanvaard.

4. Indien de aanvaarding van de Off erte 
(op ondergeschikte punten) afwijkt van 
hetgeen opgenomen in de Off erte is Op-
drachtnemer er niet aan gebonden. De 
Opdracht komt dan slechts tot stand als 
Opdrachtnemer dat kenbaar maakt. 

5. Indien de aanvaarding van Opdrachtge-
ver van de Off erte mondeling geschiedt, 
zonder Schriftelijke bevestiging, dan 
komt het risico van onjuiste uitvoering van 
de Opdracht door Opdrachtnemer als 
gevolg van eventuele Schriftelijk onbe-
vestigde wijzigingen in de Opdracht voor 
rekening en risico van de Opdrachtgever, 
alsook eventuele (meer)kosten.

ARTIKEL 4 AANVANG, DUUR EN ARTIKEL 4 AANVANG, DUUR EN 
UITVOERING VAN DE OPDRACHTUITVOERING VAN DE OPDRACHT
1. Telkens indien door Opdrachtgever een 

opdracht aan Opdrachtnemer wordt ge-
geven en deze opdracht door Opdracht-
nemer wordt aanvaard, komt er een af-
zonderlijke opdracht tot stand.

2. Elke Opdracht wordt aangegaan voor on-
bepaalde tijd, tenzij uit de aard of strek-
king van de Opdracht voortvloeit dat deze 
voor een bepaalde tijd is aangegaan.

3. Elke Opdracht eindigt in ieder geval zodra 
de Opdracht geheel is voltooid en/of de 
overeengekomen zaken zijn geleverd. 

4. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop 
de Opdracht wordt uitgevoerd, naar bes-
te inzicht, deskundigheid en vermogen.

5. De Opdracht draagt het karakter van een 
inspanningsverbintenis. 

6. Opdrachtnemer is gerechtigd de Op-
dracht in delen uit te voeren en/of bestel-
de zaken in delen te leveren. Nadat naar 
oordeel van Opdrachtnemer een gedeel-
te is uitgevoerd en/of een gedeelte van 
bestelde zaken is geleverd is zij gerech-
tigde dat gedeelte te factureren.  

7. Als de Opdracht in delen/fases wordt uit-
gevoerd kan Opdrachtnemer uitvoering 
van de fases naar eigen inzicht opschor-
ten totdat Opdrachtgever de voorgaande 
fase heeft geaccordeerd. 

8. Opdrachtnemer heeft het recht de Werk-
zaamheden, zonder kennisgeving aan 
en uitdrukkelijke toestemming van Op-
drachtgever, te (laten) verrichten (door 
derden).

9. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor 
schade die is ontstaan als gevolg van het 
verstrekken van verkeerde, onjuiste en/
of onvolledige gegevens door Opdracht-
gever.

10. Indien tijdens de duur van de Opdracht 
werkzaamheden zijn verricht ten be-
hoeve van het beroep of bedrijf van Op-
drachtgever welke niet vallen onder de 
werkzaamheden waarop de Opdracht 
betrekking had, worden deze werkzaam-
heden op grond van afzonderlijke over-
eenkomsten geacht te zijn verricht en is 

Opdrachtgever gehouden de facturen 
die Opdrachtnemer voor deze werk-
zaamheden aan Opdrachtgever verzendt 
te voldoen.

11. Eventueel in de Opdracht bepaalde ter-
mijnen waarbinnen de werkzaamhe-
den moeten worden uitgevoerd, gelden 
slechts bij benadering en niet als fatale 
termijnen. Overschrijding van een der-
gelijke termijn levert geen toerekenbare 
tekortkoming van Opdrachtnemer op zo-
dat Opdrachtgever de Opdracht niet kan 
ontbinden en/of dientengevolge geen 
recht op schadevergoeding verkrijgt. 
Opdrachtgever kan, bij overschrijding 
van een dergelijke termijn, een nieuwe, 
redelijke, termijn stellen, waarbinnen 
Opdrachtnemer de Opdracht, wel uitge-
voerd moet hebben. Overschrijding van 
die nieuwe, redelijke, termijn levert wel 
een grond op voor ontbinding van de Op-
dracht door Opdrachtgever.

12. De termijn van uitvoering van de Op-
dracht en voor zover van toepassing van 
levering van zaken begint te lopen vanaf 
de dag dat Opdrachtnemer een onderte-
kend exemplaar van de Off erte van Op-
drachtgever heeft ontvangen. De termijn 
kan echter pas aanvangen nadat Op-
drachtnemer alle voor de uitvoering van 
de Opdracht benodigde gegevens en 
zaken van Opdrachtgever heeft ontvan-
gen en indien de voorschotfactuur door 
Opdrachtgever is voldaan. 

13. De termijn van uitvoering en/of levering 
van zaken is een benadering. Indien ver-
traging ontstaat door toedoen of nalaten 
van derden en/of door een tekortkoming 
in de nakoming van een overeenkomst 
die Opdrachtnemer met een derde heeft, 
of een overeenkomst die Opdrachtgever 
met een derde heeft, zonder dat die te-
kortkoming aan die derde toerekenbaar 
hoeft te zijn, wordt de termijn van uitvoe-
ring en/of levering van zaken verlengd 
met een termijn gelijk aan de duur van de 
vertraging.  

14. Het doen van onderzoek naar octrooi-, 
auteurs- en portretrechten van derden 
maakt geen onderdeel uit van de Op-
dracht. 

15. Indien Opdrachtnemer voor de uitvoering 
van de Opdracht met Opdrachtgever be-
paalde producten of diensten moet aan-
schaff en zoals licenties, abonnementen, 
applicaties, lettertypen, beeldrechten 
etc., dan worden de kosten te dien aan-
zien door Opdrachtgever op verzoek van 
Opdrachtnemer betaald.

ARTIKEL 5 GEGEVENS OPDRACHTGEVERARTIKEL 5 GEGEVENS OPDRACHTGEVER
1. Opdrachtgever is gehouden alle gege-

vens en Bescheiden, welke Opdrachtne-
mer overeenkomstig haar oordeel nodig 
heeft voor het correct uitvoeren van de 
Opdracht, tijdig in de gewenste vorm en 
op de gewenste wijze ter beschikking van 
Opdrachtnemer te stellen.

2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid 
en volledigheid van alle door hem ver-
strekte gegevens en Bescheiden, ook in-
dien deze van derden afkomstig zijn.

Algemene Voorwaarden FreeLans B.V.
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ARTIKEL 6 WIJZIGING OPDRACHT EN ARTIKEL 6 WIJZIGING OPDRACHT EN 
MEERWERKMEERWERK
1. Indien de Opdracht tijdens het uitvoeren 

daarvan wijzigt, al dan niet op verzoek van 
Opdrachtgever, deelt Opdrachtnemer 
dat aan Opdrachtgever mede. 

2. Er kan onder andere sprake zijn van wij-
ziging van de Opdracht indien Opdracht-
nemer, Opdrachtgever of Partijen teza-
men besluiten de werkwijze of de aanpak 
van het uitvoeren van de Opdracht te 
wijzigen. 

3. Indien er sprake is van een wijziging van 
de opdracht zoals bedoeld in het voor-
gaande lid, dan deelt Opdrachtnemer 
aan Opdrachtgever mede of die wijziging 
meerwerk tot gevolg heeft. Als er sprake 
is van meerwerk dan heeft dat als aan-
vullende opdracht te gelden, hetgeen 
separaat aan Opdrachtgever in rekening 
zal worden gebracht. 

4. Opdrachtnemer is gerechtigd meerwerk 
zonder voorafgaande schriftelijke toe-
stemming van Opdrachtgever uit te voe-
ren voor zover de kosten die dit meerwerk 
met zich meebrengt niet meer bedragen 
dan tien procent (10%) van het oorspron-
kelijk overeengekomen bedrag.

ARTIKEL 7 TARIEVENARTIKEL 7 TARIEVEN
1. Opdrachtnemer hanteert het uurtarief als 

genoemd in de Opdracht. Tarieven zijn 
exclusief omzetbelasting en exclusief 
eventuele productie-, verzend-, reis-, 
verblijf-, transport- en portokosten. 

2. Indien is overeengekomen dat Op-
drachtnemer ook zaken zal leveren aan 
Opdrachtgever, dan wordt de prijs van 
de te leveren zaken weergegeven in de 
Opdracht, steeds exclusief omzetbelas-
ting en exclusief productie-, verzend- en 
portokosten. 

3. Indien in de Opdracht een vaste prijs is 
overeengekomen, dan geldt deze prijs 
als overeengekomen. 

4. Opdrachtnemer is gerechtigd iedere zes 
maanden haar uurtarief te verhogen. Op-
drachtgever kan de Opdracht dientenge-
volge niet opzeggen, tenzij er sprake is 
van een verhoging van meer dan 10% ten 
opzichte van de vorige zes maanden. 

5. Opdrachtgever deelt een verhoging van 
haar uurtarief aan Opdrachtgever schrif-
telijk mede. Indien de verhoging de 10% 
overstijgt zoals bedoeld in het vorige lid, 
dan kan hij de Opdracht schriftelijk op-
zeggen binnen twee weken na de me-
dedeling.

ARTIKEL 8 BETALINGARTIKEL 8 BETALING
1. Opdrachtnemer factureert naar de keu-

ze van Opdrachtnemer per maand, per 
kwartaal per jaar en/of steeds nadat een 
(gedeelte van) Opdracht is afgerond.

2. Betaling van het aan Opdrachtgever ge-
factureerde bedrag dient te geschieden 
binnen 7 dagen na de factuurdatum, door 
middel van stortingen ten gunste van een 
door haar aan te wijzen bankrekening, 
zonder enig recht op korting of verreke-
ning. 

3. Indien Opdrachtgever niet binnen de 
hiervoor genoemde termijn, dan wel een 
in afwijking daarvan schriftelijk tussen 
partijen overeengekomen termijn heeft 
betaald, raakt hij bij het verstrijken van 
die termijn terstond van rechtswege in 
verzuim en is hij, zonder dat een nadere 
sommatie of ingebrekestelling is vereist, 
over het gefactureerde bedrag vanaf dat 

moment de wettelijke (handels)rente ver-
schuldigd tot aan de dag van algehele 
voldoening, een en ander onverminderd 
de verdere rechten welke Opdrachtne-
mer heeft.

4. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van 
buitengerechtelijke incassering van de 
vordering van Opdrachtnemer zijn voor 
rekening van Opdrachtgever. De buiten-
gerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 
ten minste 15% van het te vorderen be-
drag, met een minimum van € 115,-.

5. In geval van een gezamenlijk gegeven 
opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover 
de werkzaamheden ten behoeve van de 
gezamenlijke Opdrachtgevers zijn ver-
richt, hoofdelijk aansprakelijk voor de be-
taling van het factuurbedrag.

6. Opdrachtgever is gehouden aan Op-
drachtnemer een door Opdrachtnemer 
redelijkheid vast te stellen voorschot te 
betalen, telkens wanneer Opdrachtne-
mer daar om vraagt en daar redelijkerwij-
ze om kan vragen.

7. Opdrachtnemer heeft, telkens wanneer 
door haar een redelijk voorschot is ge-
vraagd, het recht de uitvoering van de 
werkzaamheden op te schorten tot op 
het moment dat Opdrachtgever het voor-
schot aan Opdrachtnemer heeft betaald. 

8. Door Opdrachtgever gedane betalingen 
strekken steeds ter afdoening van alle 
verschuldigde renten, kosten en van op-
eisbare facturen die het langst onbetaald 
zijn gebleven, ook al deelt opdrachtgever 
anders mede. 

9. In geval van faillissement, surseance van 
betaling of liquidatie van Opdrachtgever 
zijn alle vorderingen van Opdrachtnemer 
op Opdrachtgever direct opeisbaar.

ARTIKEL 9 GEHEIMHOUDINGARTIKEL 9 GEHEIMHOUDING
1. Partijen zijn over en weer gehouden 

vertrouwelijke informatie die zij voor de 
Opdracht hebben gekregen geheim te 
houden. Onder vertrouwelijke informatie 
wordt in ieder geval verstaan (i) informatie 
die door de andere partij zo is bestem-
peld; en (ii) indien uit de aard van de infor-
matie blijkt dat het als vertrouwelijk dient 
te worden beschouwd. 

2. Opdrachtgever verbeurt jegens Op-
drachtnemer een direct opeisbare boete 
van EUR 25.000, -- indien hij het voor-
gaande lid overtreedt, onverminderd het 
recht van Opdrachtnemer om daarnaast 
haar daadwerkelijk geleden schade te 
verhalen op Opdrachtgever.

3. Hetgeen in bovenstaande leden geldt 
niet voor zover op een der partijen een 
wettelijke plicht rust tot openbaarmaking. 

ARTIKEL 10 INTELLECTUELE EIGENDOMARTIKEL 10 INTELLECTUELE EIGENDOM
1. Opdrachtnemer is te allen tijde gerech-

tigd om haar naam op of bij het afgele-
verde werk te vermelden of bewust weg 
te laten of te verwijderen. 

2. Het is Opdrachtgever is niet toegestaan 
zonder schriftelijk toestemming van Op-
drachtnemer het afgeleverde werk te 
vermenigvuldigen of openbaar te maken.

3. Alle intellectuele eigendomsrechten op 
de door Opdrachtnemer geleverde en 
niet geleverde zaken en diensten berus-
ten bij Opdrachtnemer. Onder dergelijke 
zaken wordt onder andere verstaan foto’s, 
ontwerpen, tekeningen, schetsen, illus-
traties, websites etc. 

4. Opdrachtnemer doet uitdrukkelijk geen 
afstand van haar persoonlijkheidsrechten 

genoemd in artikel 25 Auteurswet. 
5. Het is Opdrachtgever zonder schriftelijke 

toestemming van Opdrachtnemer niet 
toegestaan om zaken (of een gedeelte 
daarvan) die al dan niet zijn geleverd in 
het kader van de Opdracht openbaar te 
maken of te verveelvoudigen, dan wel, 
daarop aan anderen rechten te verlenen 
met (bijvoorbeeld) een licentie. 

6. Indien Opdrachtgever aan Opdrachtne-
mer zaken, ideeën, concepten en gege-
vens etc. ter beschikking stelt, garandeert 
Opdrachtgever dat Opdrachtnemer die 
ongestoord kan gebruiken. 

7. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer 
voor alle aanspraken van derden op de 
in het vorige lid bedoelde zaken, idee-
en, concepten en gegevens etc., onder 
meer voor aanspraken uit hoofde van het 
mededingingsrecht en het industriële en 
intellectuele eigendomsrecht. 

8. Opdrachtnemer wordt eigenaresse van 
de zaken die zij heeft ontvangen in het 
kader van de uitvoering van de Opdracht.

9. Indien Opdrachtgever een door Op-
drachtnemer geleverde zaak of dienst 
wil wijzigen (waaronder verbeteren of 
aanvullen), dient Opdrachtgever aan 
Opdrachtnemer toestemming te vra-
gen voor die wijziging. De intellectuele 
eigendomsrechten die na die wijziging 
ontstaan komen aan Opdrachtnemer toe, 
ook indien geen voorafgaande toestem-
ming is gevraagd, zonder dat Opdracht-
nemer aan Opdrachtgever enige vergoe-
ding is verschuldigd. 

10. Indien Partijen dat overeenkomen, draagt 
Opdrachtnemer de intellectuele eigen-
domsrechten over aan Opdrachtgever. 

11. Indien Opdrachtgever een Offerte niet 
aanvaard en er dus geen Opdracht tot 
stand komt, zal Opdrachtgever de Of-
ferte met alle daartoe behorende zaken 
binnen acht dagen aan Opdrachtnemer 
retourneren.

12. Indien Opdrachtgever niet voldoet aan 
voorgaande lid brengt Opdrachtnemer 
alle dienaangaande gemaakte kosten en 
geleden schade in rekening bij Opdracht-
gever.

ARTIKEL 11 OVERMACHTARTIKEL 11 OVERMACHT
1. Indien Opdrachtnemer haar verplich-

tingen uit de Opdracht niet, niet tijdig of 
niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge 
van een haar niet toerekenbare oorzaak, 
waaronder begrepen maar daartoe niet 
beperkt: oorlog, natuurrampen, stakin-
gen, ziekte van werknemers, storingen 
in het computernetwerk en andere stag-
natie in de normale gang van zaken in 
zijn onderneming of in de onderneming 
van een leverancier van Opdrachtnemer, 
worden die verplichtingen opgeschort 
tot op het moment dat Opdrachtnemer 
alsnog in staat is deze op de overeenge-
komen wijze na te komen, zonder dat Op-
drachtnemer in verzuim raakt ten aanzien 
van de nakoming van die verplichtingen 
en zonder dat zij tot enige schadevergoe-
ding kan worden gehouden.

2. Opdrachtnemer heeft het recht, in ge-
val de situatie als bedoeld in het eerste 
lid zich voordoet, de Opdracht geheel of 
gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang 
schriftelijk te ontbinden of op te zeggen.
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ARTIKEL 12 RECLAMESARTIKEL 12 RECLAMES
1. Opdrachtgever kan uitsluitend schriftelijk 

klagen over de door Opdrachtnemer ver-
richte werkzaamheden en/of geleverde 
zaken binnen 10 dagen na de verzendda-
tum van de (tussentijdse) factuur, waarna 
zijn recht daartoe komt te vervallen. Klei-
ne afwijkingen leveren geen grond op 
voor reclame.

2. Opdrachtgever is gehouden alle door 
Opdrachtnemer geleverde zaken, waar-
onder ook concepten vallen, zorgvuldig 
op fouten en gebreken te controleren 
en geconstateerde fouten en gebreken 
zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval 
binnen 10 dagen na levering, schriftelijk 
aan Opdrachtnemer te melden, bij ge-
breke waarvan het recht op reclame is 
vervallen.  

3. Indien Opdrachtgever aantoont dat hij het 
gebrek waarover hij klaagt redelijkerwijs 
niet eerder kon ontdekken, kan hij bin-
nen twee weken na ontdekking van het 
gebrek alsnog bij Opdrachtnemer klagen.

4. Een reclame als in dit artikel bedoeld 
schort de betalingsverplichting van Op-
drachtgever niet op.

5. Opdrachtnemer dient bij reclames door 
Opdrachtgever steeds in de gelegen-
heid te worden gesteld de reclames te 
controleren. Indien de Opdrachtgever 
hiermee één week in gebreke blijft nadat 
Opdrachtnemer Opdrachtgever Schrif-
telijk heeft verzocht haar daartoe in de 
gelegenheid te stellen, wordt de reclame 
geacht te zijn vervallen. 

6. Rechtsvorderingen betreffende gebreken 
dienen binnen zes maanden na tijdige re-
clame op straffe van verval aanhangig te 
worden gemaakt bij de bevoegde rech-
ter.

7. Indien Opdrachtnemer de reclame ge-
heel of gedeeltelijk terecht acht, is Op-
drachtnemer gerechtigd de Opdracht 
geheel of gedeeltelijk opnieuw uit te voe-
ren en/of geleverde zaken te vervangen 
of de prijs daarvoor evenredig te vermin-
deren. Opdrachtnemer is in dat geval ge-
rechtigd terugzending van het geleverde 
in originele staat terug te eisen, alsook 
van al hetgeen voor de uitvoering van de 
Opdracht in bezit is gekomen van de Op-
drachtgever.

ARTIKEL 13 AANSPRAKELIJKHEIDARTIKEL 13 AANSPRAKELIJKHEID
1. In het geval dat aansprakelijkheid van Op-

drachtnemer komt vast te staan, dan kan 
Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn 
voor een bedrag gelijk aan éénmaal het 
bedrag van de laatste factuur voor de uit-
voering van de Opdracht, danwel, indien 
dat bedrag hoger is, het bedrag waarvoor 
daadwerkelijk dekking blijkt te bestaan 
uit hoofde van een door Opdrachtnemer 
gesloten aansprakelijkheidsverzekering, 
tenzij er aan de zijde van Opdrachtnemer 
sprake is van opzet of grove nalatigheid.

2. Opdrachtnemer is niet gehouden tot 
vergoeding van (indirecte) schade van 
Opdrachtgever die het gevolg is van of 
op andere wijze verband houdt met, een 
tekortkoming in de nakoming van de met 
Opdrachtgever gesloten verbintenis, be-
houdens opzet of grove schuld van Op-
drachtnemer, te bewijzen door Opdracht-
gever.

3. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het 
recht, indien en voor zover mogelijk, de 
schade van Opdrachtgever ongedaan te 
maken of te beperken door herstel of ver-

betering van het gebrekkige product of de 
gebrekkige dienst.

4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor 
beschadiging of teniet gaan van Beschei-
den of andere zaken tijdens vervoer door 
derden of tijdens verzending.

5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor 
schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg 
van tekortkomingen en onrechtmatige 
gedragingen van door Opdrachtnemer in 
overleg met of in opdracht van door Op-
drachtgever ingeschakelde derden.

6. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer 
voor alle aanspraken van derden welke 
direct of indirect met de uitvoering van de 
Opdracht samenhangen. Opdrachtgever 
vrijwaart Opdrachtnemer in het bijzonder 
tegen vorderingen van derden wegens 
schade die veroorzaakt is doordat de Op-
drachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste 
of onvolledige informatie heeft verstrekt, 
tenzij de schade veroorzaakt is door opzet 
of grove schuld van Opdrachtnemer.

7. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer 
voor alle mogelijke aanspraken van der-
den, voor het geval Opdrachtnemer op 
grond van de wet en/of zijn beroepsregels 
gedwongen is de opdracht terug te geven 
en/of gedwongen wordt medewerking te 
verlenen aan overheidsinstanties, welke 
gerechtigd zijn gevraagd, dan wel onge-
vraagd informatie te ontvangen, welke op-
drachtnemer in de uitoefening van de op-
dracht van Opdrachtgever of derden heeft 
ontvangen.

ARTIKEL 14 ANNULERINGARTIKEL 14 ANNULERING
1. Indien Opdrachtgever een opdracht annu-

leert is hij verplicht de door Opdrachtne-
mer gemaakte kosten te vergoeden en is 
hij een bedrag verschuldigd van 20% van 
de overeengekomen prijs, onverminderd 
het recht van Opdrachtnemer om volledi-
ge nakoming van de overeenkomst en/of 
schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 15 EIGENDOMSVOORBEHOUDARTIKEL 15 EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Alle door Opdrachtnemer geleverde za-

ken, waaronder maar niet uitsluitend teke-
ningen, schetsen, ontwerpen, films, soft-
ware, gegevensdragers etc. blijven ex art. 
3:92 BW in eigendom van opdrachtnemer 
totdat de laatste factuur door Opdrachtge-
ver is betaald.

2. Opdrachtgever is niet bevoegd de in het 
vorige lid bedoelde zaken te verpanden of 
op een andere manier te (doen) verzwaren 
met een (beperkt) recht. 

3. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtne-
mer te informeren van een bij hem bekend 
voornemen van derden om in lijn met het 
vorige lid zaken te verpanden of te verzwa-
ren.

4. Opdrachtgever is gehouden de in het eer-
ste lid bedoelde zaken voldoende te ver-
zekeren en verzekerd te houden tegen 
beschadiging als gevolg van bijvoorbeeld 
brand, ontploffing, waterschade en diefstal. 
Op eerste verzoek van Opdrachtnemer 
verstrekt Opdrachtgever een kopie van de 
betreffende polis. 

5. Zaken die onder het eigendomsvoorbe-
houd vallen mogen uitsluitend in het kader 
van de normale bedrijfsuitoefening van Op-
drachtgever worden verkocht aan derden.

ARTIKEL 16 TERUGGAVE ZAKEN ARTIKEL 16 TERUGGAVE ZAKEN 
1. Als Opdrachtnemer aan Opdrachtgever 

bij uitvoering van de Opdracht zaken ter 
beschikking heeft gesteld, is Opdracht-
gever gehouden die zaken op Schriftelijk 
verzoek van Opdrachtnemer binnen ze-
ven (7) dagen na ontvangst van dat ver-
zoek in oorspronkelijke staat en vrij van 
gebreken terug te geven. 

2. Als Opdrachtgever niet (tijdig) aan het 
verzoek uit het eerste lid voldoet, is Op-
drachtnemer gerechtigd de schade en 
kosten, waaronder de kosten voor ver-
vanging van de bedoelde zaken, op Op-
drachtgever te verhalen zonder dat een 
ingebrekestelling benodigd is.

ARTIKEL 17 TOEPASSELIJKE RECHT EN ARTIKEL 17 TOEPASSELIJKE RECHT EN 
FORUMKEUZEFORUMKEUZE
1. Op alle rechtsverhoudingen, waaronder 

begrepen de Opdracht, tussen Opdracht-
gever en Opdrachtnemer waarop deze 
algemene voorwaarden van toepassing 
zijn, is Nederlands recht van toepassing. 

2. Het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
3. Alle geschillen die verband houden met 

overeenkomsten tussen Opdrachtgever 
en Opdrachtnemer waarop deze alge-
mene voorwaarden van toepassing zijn 
worden uitsluitend beslecht door de 
rechter te Rotterdam.
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