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1. Onder opdrachtgever wordt verstaan 
degene die de opdracht voor de werk-
zaamheden heeft verstrekt.

2. Onder opdrachtnemer wordt verstaan 
degene die de opdracht voor de werk-
zaamheden heeft aanvaard.

3. Onder opdracht wordt verstaan het ver-
zoek van de opdrachtgever aan de 
opdrachtnemer om tegen betaling werk-
zaamheden te verrichten.

4. Onder werkzaamheden wordt verstaan 
al hetgeen de opdracht nemer ten 
behoeve van de opdrachtgever, binnen 
het kader van de door deze met het oog 
op diens communicatie belangen ver-
strekte opdrachten, maakt en/of onder-
neemt c.q. doet maken en/of ondernemen.

5. Onder voorstel wordt verstaan de in 
meer of in mindere mate gespecificeerde 
werkzaamheden en de begroting van de 
aan die werkzaamheden verbonden 
kosten.

1. Deze voorwaarden gelden voor elke aan-
bieding, voorstel, overeenkomst en leve-
ring van de opdrachtnemer, tenzij zij 
geheel dan wel gedeeltelijk uitdrukkelijk 
schriftelijk niet van toepassing zijn ver-
klaard, dan wel slechts van toepassing zijn 
verklaard voor zover niet strijdig met de 
schriftelijk vastgelegde afspraken tussen 
de opdrachtgever en de opdrachtnemer.

2. De onderhavige voorwaarden zijn even-
eens van toepassing op alle overeenkom-
sten met de opdrachtnemer, voor de 

uitvoering waarvan derden dienen te wor-
den betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze alge-
mene voorwaarden zijn slechts geldig 
indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn 
overeengekomen. Aan dergelijke afwijkin-
gen kunnen geen rechten worden ont-
leend met betrekking tot later overeenge-
komen gesloten overeenkomsten.

4. Bij samen treffen van door de opdracht-
gever gehanteerde uniforme inkoopvoor-
waarden en de onderhavige voorwaarden 
zullen deze laatste prevaleren. 

5. Door de opdrachtgever gehanteerde c.q. 
van toepassingverklaarde voorwaarden, 
die in strijd zijn met deze voorwaarden, 
kunnen niet worden erkend, tenzij zij door 
de opdrachtnemer schriftelijk voor 
akkoord zijn verklaard. 

6. Indien een of meerdere bepalingen in 
deze algemene voorwaarden nietig zijn of 
vernietigd mochten worden, blijven de 
overige bepalingen van deze algemene 
voorwaarden volledig van toepassing. De 
opdracht nemer en de opdrachtgever zul-
len als dan in overleg treden teneinde 
nieuwe bepalingen ter vervanging van de 
nietige c.q. vernietigde bepalingen over-
een te komen, waarbij indien en voor 
zoveel mogelijk het doel en de strekking 
van de oorspronkelijke bepaling in acht 
worden genomen.

1. Desgevraagd zal de opdrachtnemer voor 
de aanvang van de werkzaamheden een 
voorstel aan de opdrachtgever ter goed-
keuring voorleggen. Voor zover zich bij de 
uitvoering van de opdracht onvermijde-
lijke afwijkingen ten opzichte van een 
voorstel voordoen, zal de opdrachtnemer 
de opdrachtgever hierover in een zo vroeg 
mogelijk stadium inlichten. 

Artikel 1
Definities
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Aanbiedingen en voorstellen



Algemene leveringsvoorwaarden H2X Communicatiemakers 3

2. De opdrachtnemer brengt schriftelijk en 
of digitaal voorstellen uit. Voor zover een 
voorstel mondeling wordt verstrekt, word 
deze schriftelijk door de opdrachtnemer 
bevestigd. 

3. De opdrachtgever dient de opdrachten 
schriftelijk of per mail te bevestigen. Indien 
de opdrachtgever dit nalaat, maar er des-
ondanks mee instemt dat de opdrachtne-
mer een aanvang met het uitvoeren van 
de opdracht maakt, dan zal de inhoud van 
het voorstel als overeengekomen gelden. 

4. Eenvoudige voorstellen worden koste-
loos uitgebracht. Uitgewerkte voorstellen 
en/of presentaties worden tegen het gel-
dende uurtarief berekend. 

5. De door opdrachtnemer gemaakte 
voorstellen zijn vrijblijvend en geldig gedu-
rende 20 werkdagen, tenzij anders aange-
geven. Prijsopgaven kunnen wijzigingen 
ondergaan door een onvoorziene verande-
ring in de werkzaamheden.

6. Wanneer de opdrachtgever eenzelfde 
opdracht tegelijkertijd aan anderen dan 
deze opdrachtnemer wenst te verstrekken 
of de opdracht reeds eerder aan een ander 
heeft verstrekt, dient hij de opdrachtnemer, 
onder vermelding van de namen van deze 
anderen, hiervan op de hoogte te stellen.
7. De prijzen in de genoemde aanbiedin-
gen en voorstellen zijn exclusief BTW en 
andere heffingen van overheidswege en 
eventuele reis-, verzend-, transport-, en 
portokosten tenzij uitdrukkelijk anders is 
vermeld. Vermelde prijzen zijn in euro’s. 
Indien door opdrachtnemer moet worden 
ingekocht in een andere currency dan zul-
len, met vermelding vooraf aan opdracht-
gever, koersverschillen worden 
doorberekend.

8. Overschrijdingen van prijsvoorstellen tot 
10% worden als begrotingsrisico’s door de 
opdrachtgever geaccepteerd en behoeven 
dan ook niet als zodanig te worden 
gemeld.

9. Overschrijdingen van prijsvoorstellen als 
gevolg van verkoopcondities van 

leveranciers en andere door de opdracht-
nemer ingeschakelde derden, gelden niet 
als overschrijding, ook niet als die voor-
waarden niet apart in een voorstel zijn 
opgenomen, omdat die voorwaarden 
geacht worden niet alleen aan de 
opdrachtgever bekend te zijn, maar ook 
van het begin af aan – voor zover daarmee 
in overeenstemming – van de onderhavige 
leveringsvoorwaarden deel uit te maken.

10. Een samengestelde prijsopgave ver-
plicht de opdrachtnemer niet tot het ver-
richten van een gedeelte van de opdracht 
tegen een overeenkomstig deel van de 
opgegeven prijs.

11. Aanbiedingen of voorstellen gelden niet 
automatisch voor toekomstige 
opdrachten.

1. De opdrachtnemer zal de overeenkomst 
naar beste inzicht en vermogen overeen-
komstig de eisen van goed vakmanschap 
uitvoeren en desgewenst adviserend 
optreden. Een en ander op grond van de 
op dat moment bekende stand van zaken.

2. De opdrachtgever draagt er zorg voor 
dat alle gegevens, waarvan de opdracht-
nemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn 
of waarvan de opdrachtgever redelijker-
wijs behoort te begrijpen dat deze noodza-
kelijk zijn voor het uitvoeren van de over-
eenkomst, tijdig aan de opdrachtnemer 
worden verstrekt. Indien de voor de uitvoe-
ring van de overeenkomst benodigde 
gegevens niet tijdig aan de opdrachtne-
mer zijn verstrekt, heeft de opdrachtne-
mer het recht de uitvoering van de over-
eenkomst op te schorten en/of de uit 
vertraging voortvloeiende extra kosten vol-
gens de gebruikelijke tarieven aan de 
opdrachtgever in rekening te brengen. 

3. Alvorens tot productie, verveelvoudiging 

Artikel 4
Uitvoering en de overeenkomst
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of openbaarmaking wordt overgegaan 
dienen partijen elkaar in de gelegenheid 
te stellen de laatste modellen, prototypes 
of proeven van het ontwerp en of opmaak 
te controleren en goed te keuren. Indien 
de opdrachtnemer, al dan niet in naam 
van de opdrachtgever, opdrachten of aan-
wijzingen aan productiebedrijven of 
andere derden zal geven dan dient de 
opdrachtgever op verzoek van de 
opdrachtnemer zijn hierboven genoemde 
goedkeuring schriftelijk of per mail te 
bevestigen. 

4. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk 
voor schade, van welke aard ook, doordat 
de opdrachtnemer is uitgegaan van door 
de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of 
onvolledige gegevens, tenzij deze onjuist-
heid of onvolledigheid voor de opdracht-
nemer kenbaar hoorde te zijn. 

5. Indien is overeengekomen dat de over-
eenkomst in fasen zal worden uitgevoerd 
kan de opdrac htnemer de uitvoering van 
die onderdelen die tot een volgende fase 
behoren, opschorten totdat de opdracht-
gever de resultaten en de daaraan vooraf-
gaande fase schriftelijk heeft 
goedgekeurd. 

6. 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 
en risico van de opdrachtgever derden 
opdracht tot levering of anderszins ter 
beschikking stelling van goederen en/of 
diensten te geven.

1. De opdrachtnemer behartigt de com-
municatiebelangen van de opdrachtgever 
binnen de grenzen van de verstrekte 
opdracht. De opdrachtgever is niet 

gerechtigd zonder overleg met c.q. toe-
stemming van de opdrachtnemer de over-
eengekomen werkzaamheden tevens 
door een derde te laten verzorgen.

2. De overeenkomst tussen de opdracht-
nemer en een opdrachtgever wordt aan-
gegaan voor de duur van de opdracht, ten-
zij uit de aard van de overeenkomst anders 
voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en 
schriftelijk overeenkomen.

1. Een opdracht wordt door de opdracht-
nemer aanvaard door, hetzij de aanvaar-
ding schriftelijk aan de opdrachtgever te 
bevestigen, hetzij met de uitvoering van 
de werkzaamheden aan te vangen.

2. De opdrachtgever is door en vanaf de 
verstrekking van de opdracht gebonden.

3. De opdrachtnemer is door en vanaf de 
aanvaarding van de opdracht gebonden.

4. Wijzigingen in de opdracht, nadat deze 
is verstrekt, dienen door de opdrachtgever 
tijdig en schriftelijk aan de opdrachtnemer 
te worden meegedeeld. Worden de wijzi-
gingen mondeling opgegeven, dan is het 
risico voor rekening van de opdrachtgever.

5. De wijzigingen in de opdracht zijn van 
kracht door en vanaf de aanvaarding ervan 
door de opdrachtnemer.
6. De eventuele meer- of minder kosten 
ten gevolge van wijzigingen in de 
opdracht komen in principe ten laste c.q. 
ten gunste van de opdrachtgever.

7. Wijzigingen in de opdracht kunnen tot 
gevolg hebben dat de overeengekomen 
levertijd door de opdrachtnemer buiten 
zijn verantwoordelijkheid wordt 
overschreden.

8. De opdrachtnemer is gerechtigd om 

Artikel 5
Aard en duur van de overeenkomst

Artikel 6
Opdrachten en wijzigingen
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prijswijzigingen, ontstaan door verande-
ring in werkzaamheden en/of benodigd 
materiaal of door kostenstijgingen bij der-
den, die zijn opgetreden nadat offerte is 
gedaan met de opdrachtgever te 
verrekenen.

9. Indien de opdrachtnemer door het niet 
tijdig of niet aanleveren van volledige, 
deugdelijke en duidelijke gegevens/mate-
rialen of door een gewijzigde hetzij 
onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt 
is meer of ander werkzaamheden te ver-
richten, dienen deze werkzaamheden 
apart te worden gehonoreerd, op basis van 
de gebruikelijke door de opdrachtnemer 
gehanteerde honorariumtarieven.

1. Betaling dient, onverminderd het in de 
volgende leden bepaalde, te geschieden 
binnen de in de factuur aangegeven ter-
mijn en bij gebreke van een dergelijke ter-
mijn binnen 14 dagen na factuurdatum. 

2. Alle betalingen dienen aldaar op een 
door de opdrachtnemer aan te wijzen 
rekening te geschieden, in de valuta 
waarin is gedeclareerd. 

3. De opdrachtnemer draagt zorg voor tij-
dige facturering. Deelfacturering is te allen 
tijde mogelijk, tenzij zulks uitdrukkelijk 
schriftelijk is uitgesloten. Uitsluiting van 
het recht van deelfacturering kan echter 
nimmer de in de navolgende leden 
genoemde kosten betreffen. 

4. De opdrachtnemer heeft het recht zijn 
honorarium maandelijks in rekening te 
brengen voor verrichte werkzaamheden 
en gemaakte kosten ten behoeve van de 
uitvoering van de opdracht. 

5. Commercialproductie- en (ether)media-
kosten dienen door de opdrachtnemer van 
de opdrachtgever te zijn ontvangen voor 

het tijdstip, waarop de opdrachtnemer tot 
betaling van deze kosten verplicht is. 

6. Porto- en andere verspreidingskosten 
voor post-reclamezendingen dienen voor 
verzending/verspreiding door de 
opdrachtnemer van de opdrachtgever te 
zijn ontvangen. 

7. De opdrachtnemer is, ongeacht de over-
eengekomen betalingsconditie(s), gerech-
tigd tot zekerheid voor de betaling een 
door hem geaccordeerde bankgarantie 
van de opdrachtgever te verlangen. 

8. Indien de opdrachtgever niet binnen de 
afgesproken termijn aan zijn betalingsver-
plichting jegens de opdrachtnemer vol-
doet, is hij – zonder dat voorafgaande som-
matie en ingebrekestelling vereist is 
– rente verschuldigd gelijk aan de wette-
lijke rente plus 2%. 

9. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de 
buitengerechtelijke, met betrekking tot de 
invordering van het door de opdrachtge-
ver verschuldigde en niet tijdig betaalde 
gemaakt, zijn voor rekening van de 
opdrachtgever; als bewijs van de verschul-
digdheid van deze kosten voldoet overleg-
ging van desbetreffende facturen; deze 
kosten worden op minimaal 10% van het 
betrokken factuurbedrag gefixeerd en zul-
len ten minste € 150,- per vordering 
bedragen.

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst 
te allen tijde schriftelijk opzeggen, met 
inachtneming van een opzegtermijn van 
drie maanden.

2. Tussentijdse beëindiging van de over-
eenkomst door middel van een verklaring 
buiten de opzeggingstermijn om is 

Artikel 7
Betalingstermijn

Artikel 8
Opzegging, opschorting en 
ontbinding
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mogelijk indien sprake is van een tekortko-
ming in de nakoming, die kan bestaan uit 
een niet juiste of niet tijdige nakoming en 
de tekortkoming de ontbinding 
rechtvaardigt.

3. Indien de overeenkomst door de 
opdrachtnemer wordt ontbonden wegens 
een toerekenbare tekortkoming in de 
nakoming van de overeenkomst door de 
opdrachtgever, dient de opdrachtgever, 
naast een schadevergoeding, het honora-
rium en de gemaakte kosten met betrek-
king tot de tot dan verrichte werkzaamhe-
den te betalen. Gedragingen van de 
opdrachtgever op grond waarvan de 
opdrachtnemer redelijkerwijs niet meer 
gevergd kan worden dat de opdracht 
wordt afgerond, worden in dit verband 
mede beschouwd als toerekenbare 
tekortkoming.

4. De schadevergoeding bedoeld in het 
vorige lid van dit artikel zal tenminste 
omvatten de kosten voortvloeiend uit de 
door de opdrachtnemer op eigen naam 
voor de vervulling van de opdracht aange-
gane verbintenissen met derden, alsmede 
tenminste 30% van het resterende deel 
van het honorarium dat de opdrachtgever 
bij volledige vervulling van de opdracht 
verschuldigd zou zijn.

5. Indien de overeenkomst tussentijds 
wordt opgezegd door de opdrachtgever, 
heeft de opdrachtnemer recht op com-
pensatie vanwege het daardoor ontstane 
en aannemelijk te maken bezettingsver-
lies, tenzij er feiten en omstandigheden 
aan de opzegging ten grondslag liggen 
die aan de opdrachtnemer zijn toe te reke-
nen. Voorts is de opdrachtgever alsdan 
gehouden tot betaling van de declaraties 
voor tot dan toe verrichte werkzaamheden 
en kosten van aangegane verbintenissen 
met derden. 

6. In geval van ontbinding door de 
opdrachtgever wegens toerekenbare 
tekortkoming in de nakoming van de ver-
plichtingen door de opdrachtnemer zullen 
de reeds geleverde prestaties en de daar-
mee samenhangende 

betalingsverplichtingen geen voorwerp 
van ongedaan making zijn, tenzij de 
opdrachtgever bewijst dat de opdrachtne-
mer ten aanzien van die prestaties in ver-
zuim is. Bedragen die de opdrachtnemer 
voor de ontbinding heeft gefactureerd in 
verband met hetgeen hij ter uitvoering van 
de overeenkomst reeds naar behoren 
heeft verricht of geleverd, blijven met 
inachtneming van het in de vorige volzin 
bepaalde onv erminderd verschuldigd en 
worden op het moment van ontbinding 
direct opeisbaar. 

7. Indien de overeenkomst tussentijds 
wordt opgezegd door de opdrachtnemer, 
zal de opdrachtnemer in overleg met de 
opdrachtgever zorg dragen voor over-
dracht van nog te verrichte werkzaamhe-
den aan derden, tenzij er feiten en omstan-
digheden aan de opzegging ten grondslag 
liggen die aan de opdrachtgever toereken-
baar zijn. 

8. Indien de overdracht van de werkzaam-
heden voor de opdrachtnemer extra kos-
ten met zich meebrengt, worden deze aan 
de opdrachtgever in rekening gebracht. 

9. De opdrachtnemer is gerechtigd de ver-
dere 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 bankgarantie. 

10. De opdrachtnemer is bevoegd de nako-
ming van de verplichtingen op te schorten 
of de overeenkomst zonder rechterlijke 
tussenkomst te ontbinden indien: 
a. De opdrachtgever de verplichtingen uit 
de overeenkomst niet tijdig of niet behoor-
lijk nakomt; 
b. Na het sluiten van de overeenkomst de 
opdrachtnemer ter kennis gekomen 
omstandigheden goede grond geven te 
vrezen dat de opdrachtgever de verplich-
tingen niet na zal komen. In geval er goede 
grond bestaat te vrezen dat de opdracht-
gever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk 
zal nakomen, is de opschorting slechts 
toegelaten voor zover de tekortkoming 
haar rechtvaardigt; 
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c. De opdrachtgever bij het sluiten van de 
overeenkomst verzocht is zekerheid te 
stellen voor de voldoening van zijn ver-
plichtingen uit de overeenkomst en deze 
zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
d. Er sprake is van faillissement of 
surséance van betaling van de opdracht-
gever of bij stilleggen of liquidatie van 
diens bedrijf.

11. De gevolgen van opschorting, staking 
en/of ontbinding komen volledig voor 
risico van de opdrachtgever.

12. Opschorting, staking en/of ontbinding 
laten de betalingsverplichting voor de 
reeds verrichte werkzaamheden onverlet. 
Daarenboven is de opdrachtnemer alsdan 
gerechtigd van de opdrachtgever te vorde-
ren vergoeding van schade, kosten en inte-
resten veroorzaakt door de wanprestatie 
van de opdrachtgever en de ontbinding 
van de overeenkomst, daaronder begre-
pen het door de opdrachtnemer gederfde 
inkomsten.

13. Indien de overeenkomst wordt ontbon-
den, zijn de vorderingen van de opdracht-
nemer op de opdrachtgever onmiddellijk 
opeisbaar. Indien de opdrachtnemer de 
nakoming van de verplichtingen opschort, 
behoudt hij zijn aanspraken uit de 
overeenkomst.

1. Indien de opdrachtgever verzuimt aan 
zijn verplichtingen uit de tussen partijen 
gesloten overeenkomst te voldoen, hieron-
der begrepen:
a. de door de opdrachtgever verschul-
digde prestaties voor alle krachtens over-
eenkomst geleverde of te leveren diensten 
en zaken als ook krachtens zodanige over-
eenkomst verrichte of te verrichten 
werkzaamheden;
b. vorderingen wegens tekort schieten van 
de wederpartij in de nakoming van 

zodanige overeenkomst(en); is de 
opdrachtnemer gerechtigd de zaken, die 
aan laatstgenoemde toebehoren zelf voor 
rekening van de opdrachtgever terug te 
(doen) halen van de plaats waar zij zich 
bevinden.

1. De opdrachtnemer zal bij het verrichten 
van de werkzaamheden voor de opdracht-
gever de grootst mogelijke zorgvuldigheid 
aangaande de belangen van de opdracht-
gever in acht nemen. 

2. Tevens draagt de opdrachtnemer zorg 
voor geheimhouding van alle door de 
opdrachtgever in het kader van de 
opdracht aan de opdrachtnemer ter 
beschikking gestelde gegevens en 
informatie.

1. Ter zake van zichtbare gebreken moet de 
opdrachtgever terstond nadat de 
opdrachtnemer de door hem verrichte 
werkzaamheden aan de opdrachtgever 
heeft geleverd of voorgelegd, dan wel bin-
nen acht dagen na het verschijnen van het 
reclamemedium, schriftelijk reclameren. 

2. Ter zake van onzichtbare gebreken dient 
schriftelijk te worden gereclameerd bin-
nen acht dagen nadat zij redelijkerwijs 
geconstateerd hebben kunnen worden. 

3. Reclames omtrent facturen moeten bin-
nen acht dagen na de dag van de verzen-
ding van de facturen schriftelijk bij de 
opdrachtnemer worden ingediend. De 
betalingstermijn wordt ten gevolge van 
een dergelijke reclame niet opgeschort. 

Artikel 10
Zorgplicht

Artikel 9
Eigendomsvoorbehoud

Artikel 11
Reclames, klachten en bewijs
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4. Na verloop van voornoemde termijnen 
worden klachten niet meer in behandeling 
genomen en heeft de opdrachtgever zijn 
rechten ter zake verwerkt, tenzij de termijn 
in een bepaald geval redelijkerwijs verle-
ning behoeft. 5. Behoudens tegenbewijs 
zijn de gegevens uit de administratie van 
de opdrachtnemer beslissend.

1. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk 
voor:
a. Fouten of tekortkomingen in het materi-
aal dat door de opdrachtgever ter hand is 
gesteld.
b. Misverstanden, fouten of tekortkomin-
gen ten aanzien van de uitvoering van de 
overeenkomst indien deze hun aanleiding 
of oorzaak vinden in handelingen van de 
opdrachtgever, zoals he t niet tijdig of niet 
aanleveren van volledige, deugdelijke en 
duidelijke gegevens/materialen.
c. Fouten of tekortkomingen van door of 
namens de opdrachtgever ingeschakelde 
derden.
d. Gebreken in offertes van toeleveranciers 
of voor overschrijdingen van prijsopgaven 
van toeleveranciers.
e. Fouten of tekortkomingen in het ont-
werp of de tekst/gegevens, indien de 
opdrachtgever overeenkomstig het 
bepaalde in art. 4.3 zijn goedkering heeft 
gegeven, dan wel in de gelegenheid is 
gesteld een controle uit te voeren en daar 
geen gebruik van heeft gemaakt.
f. Fouten of tekortkomingen in het ont-
werp of de tekst/gegevens, indien de 
opdrachtgever het tot stand brengen of 
laten uitvoeren van een bepaald model, 
prototype of proef wel waarneembaar zou-
den zijn geweest.

2. De opdrachtgever vrijwaart de 
opdrachtnemer tegen alle schade aan-
spraken van derden ter zaken van de juist-
heid en de feitelijke inhoud van in 
opdracht van de opdrachtgever 

vervaardigde communicatie-uitingen en 
andere materialen, die aan hem zijn 
voorgelegd.

3. Elke aansprakelijkheid vervalt door het 
verloop van één jaar vanaf het moment 
dat de opdracht is voltooid.

4. De opdrachtgever is gehouden, indien 
redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door 
hem verstrekte materialen en gegevens 
onder zich te houden tot de opdracht is 
vervuld. Indi en de opdrachtgever dit 
nalaat, kan de opdrachtnemer niet aan-
sprakelijk worden gesteld voor schade die 
bij het bestaan van deze kopieën niet was 
opgetreden.

1. Indien een bezwaar omtrent geleverde 
goederen en/of diensten gegrond wordt 
bevonden en aansprakelijkheid van de 
opdrachtnemer ter zake wordt vastge-
steld, zal deze te zijner keuze of een ver-
goeding betalen van ten hoogste de fac-
tuurwaarde van het geleverde, of het 
geleverde gratis vervangen, nadat het oor-
spronkelijk geleverde door hem is terug 
ontvangen. Tot verdere schadevergoeding 
is de opdrachtnemer nimmer verplicht. 

2. De aansprakelijkheid van de opdracht-
nemer voor enige schade die hetzij direct, 
hetzij indirect het gevolg is van gebreken 
in de door hem geleverde diensten of goe-
deren, is in ieder geval beperkt tot het 
bedrag van zijn beloning verminderd met 
de out-of-pocket kosten ter zake van het 
geleverde. De opdrachtgever doet afstand 
van zijn recht op grond van wanprestatie 
ontbinding te vorderen van hetgeen is 
overeengekomen. 

3. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk 
voor beschadiging, verlies of vernietiging 
van voorwerpen, materialen of gegevens, 
die hem, door of namens de 

Artikel 13
Aansprakelijkheidsbeperking

Artikel 12
Definities
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opdrachtgever te beschikking zijn gesteld. 
Goederen reizen voor risico van de 
opdrachtgever. 

4. De opdrachtnemer is nimmer aanspra-
kelijk voor schade die is gedekt door enige 
door de opdrachtgever gesloten 
verzekering. 

5. De aansprakelijkheid jegens een 
opdrachtgevers steeds beperkt tot maxi-
maal het bedrag dat door de verzekerings-
maatschappij van opdrachtnemer wordt 
uitgekeerd. Opdrachtnemer zal op verzoek 
van opdrachtgever informatie verstrekken 
over haar verzekeringsvoorwaarden 
derhalve.

1. In geval de opdrachtnemer door over-
macht wordt verhinderd de overeengeko-
men werkzaamheden geheel of gedeelte-
lijk uit te voeren, heeft hij het recht om 
zonder gerechtelijke tussenkomst de uit-
voering van de overeenkomst op te schor-
ten of de overeenkomst geheel of gedeel-
telijk als ontbonden te beschouwen, zulks 
te zijner keuze, zonder dat hij tot enige 
schadevergoeding of garantie is 
gehouden.

2. Onder overmacht wordt ten dezen ver-
staan: staking, uitsluiting, brand, machine-
breuk en andere bedrijfsstoornissen, hetzij 
bij de opdrachtnemer hetzij bij zijn leve-
ranciers van goederen en diensten, trans-
portstoringen en andere buiten zijn macht 
liggende gebeurtenissen zoals oorlog, 
blokkade, oproer, epidemie, devaluatie, 
overstroming en stormen, alsmede plotse-
linge verhoging van invoerrechten en 
accijnzen en/of belastingen, vertraging of 
uitblijven van levering door leveranciers, 
het niet verkrijgen van benodigde vergun-
ningen en andere overheidsmaatregelen.

3. Voor zover de opdrachtnemer ten tijde 

van het intreden van overmacht inmiddels 
gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de over-
eenkomst is nagekomen of deze zal kun-
nen nakomen, en aan het nagekomen res-
pectievelijk na te komen gedeelte 
zelfstandige waarde toekomt, is de 
opdrachtnemer gerechtigd om het reeds 
nagekomen respectievelijk na te komen 
gedeelte separaat te declareren. De 
opdrachtgever is gehouden deze declara-
tie te voldoen als ware het een afzonder-
lijke overeenkomst.

1. Door het geven van een opdracht tot 
openbaarmaking of verveelvoudiging van 
door de Auteurswet of enig ander wette-
lijke regeling op het gebied van intellectu-
eel eigendom beschermde objecten, die 
door of namens de opdrachtgever zelf ter 
beschikking gesteld zijn, verklaart de 
opdrachtgever dat geen inbreuk wordt 
gemaakt op wettelijke voorschriften en op 
beschermde rechten van derden en vrij-
waart hij de opdrachtnemer voor aanspra-
ken ter zake van derden c.q. voor de 
directe en indirecte gevolgen, zowel finan-
ciële als andere, uit de openbaarmaking of 
verveelvoudiging voortvloeiende.

2. Intellectuele eigendomsrechten en 
materialen, voortvloeiende uit de werk-
zaamheden, zullen op het moment dat de 
desbetreffende relatie tussen de opdracht-
gever en de opdrachtnemer eindigt, voor 
zover zij aan de opdrachtnemer toebeho-
ren en voor overdracht vatbaar zijn, aan de 
opdrachtgever worden overgedragen, 
nadat al hetgeen waaronder mede te 
begrijpen de afkoop van eventuele ontwik-
kelingskosten en rechten van intellectueel 
eigendom de opdrachtgever aan de 
opdrachtnemer verschuldigd is, zal zijn 
voldaan. Voor zover rechten van intellectu-
eel eigendom van derden in het geding 

Artikel 14
Overmacht

Artikel 15
Intellectuele eigendom en 
autheursrechten
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zijn, zal de opdrachtnemer voor het 
inschakelen van deze derden, op verzoek 
van de opdrachtgever, met deze overleg 
plegen of volledige overdracht wenslijk c.q. 
mogelijk is, mede gelet op de daaraan ver-
bonden kosten. 

3. De opdrachtnemer zal, tenzij sprake is 
van een opdracht als bedoeld in het eerste 
lid, en overigens in overeenstemming met 
de bepalingen van de beperking van de 
aansprakelijkheid van artikel 13 van deze 
voorwaarden, de opdrachtgever vrijwaren 
tegen aanspraken van derden, indien en 
voor zover de opdrachtgever door het 
gebruik van het geleverde inbreuk zou 
maken op het enig recht van industriële of 
intellectuele eigendom. De opdrachtgever 
is verplicht in geval van een vordering van 
een derde de opdrachtnemer binnen 48 
uur hierover schriftelijk te informeren en 
desgevraagd alle informatie te verschaffen 
en medewerking te verlenen die voor het 
voeren van verweer en/of schikking onder-
handelingen noodzakelijk is. 

4. Tenzij anders is overeengekomen, 
komen alle uit de opdracht voortkomende 
rechten van intellectuele eigendom - 
waaronder het octrooirecht, het model-
recht en het auteursrecht - toe aan de 
opdrachtnemer. Voor zover een dergelijk 
recht slechts verkregen kan worden door 
een depot of registratie, is uitsluitend de 
opdrachtnemer daartoe bevoegd. 

5. Tenzij anders is overeengekomen, blij-
ven de in het kader van de opdracht door 
de opdrachtnemer tot stand gebrachte 
werktekeningen, illustratie, fotografie, 
mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, 
films en andere materialen of (elektroni-
sche) bestanden, eigendom van de 
opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de 
opdrachtgever of aan derden ter hand zijn 
gesteld. 

6. De opdrachtgever is gedurende de duur 
van de relatie niet gerechtigd tot enig ver-
der of ander gebruik van het in opdracht 
vervaardigde dan het tevoren uitdrukkelijk 
overeengekomen gebruik. Is ter zake niets 
overeengekomen, dan geldt het eerste 

gebruik als overeengekomen. 

7. De opdrachtgever is gedurende de duur 
van de relatie niet gerechtigd tot aanpas-
sing van het in opdracht vervaardigde zon-
der uitdrukkelijke schriftelijke toestem-
ming van de opdrachtnemer.

8. De opdrachtnemer behoudt het recht 
de door de uitvoering van de werkzaamhe-
den toegenomen kennis voor andere doel-
einden te gebruiken, voor zover hierbij 
geen vertrouwelijke informatie ter kennis 
van derden wordt gebracht.

1. Geen der partijen is gerechtigd de rech-
ten en plichten uit onder deze voorwaar-
den gesloten overeenkomsten voortvloei-
end geheel of gedeeltelijk aan derde over 
te dragen, behoudens voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de andere 
partij.

2. In de situatie dat de (relevante activi-
teit(en) van de onderneming van de 
opdrachtgever om welke reden, op welke 
wijze en in welke vorm dan ook wordt 
samengebracht met, dan wel wordt voort-
gezet in een andere onderneming, ont-
staat er wat betreft de nakoming van de 
onder 1. bedoelde verplichtingen van de 
opdrachtgever een hoofdelijke aansprake-
lijkheid voor de oorspronkelijke en opvol-
gende onderneming. 

3. Na het voltooien van de opdracht heb-
ben noch de opdrachtgever noch de 
opdrachtnemer jegens elkaar een bewaar-
plicht met betrekking tot de gebruikte 
materialen en gegevens.

Artikel 16
Overdracht en plichten
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Op alle onder deze voorwaarden gesloten 
overeenkomsten en op de overeenkom-
sten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is 
uitsluitend Nederlands recht van toepas-
sing. Alle geschillen voortvloeiende uit 
onder deze voorwaarden gesloten over-
eenkomsten en op de overeenkomsten 
welke daarvan een uitvloeisel zijn, zullen 
tenzij de kantonrechter terzake van een 
zodanig geschil bevoegd is, uitsluitend 
aanhandig kunnen worden gemaakt bij de 
bevoegde rechter in het arrondissement 
waarin de opdrachtnemer gevestigd is, 
zulks met inbegrip van het verkrijgen van 
voorlopige voorzieningen.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de 
Kamer van Koophandel,
te Alkmaar, onder nummer 37149336. 
Tevens kunnen de voorwaarden
worden ingezien op www.H2X.nl.

Artikel 17
Bevoegde rechter




