Algemene Voorwaarden 1.4

Arnhem,

29 maart 2022

Algemene Voorwaarden van Daybreakdesign, Pinwest, CameraLoopt, Splashanimation.
KvK nummer: 09201375
hierna te noemen : opdrachtnemer

Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt onder de volgende termen verstaan:
. opdrachtnemer : de gebruiker van de algemene voorwaarden
. opdrachtgever : de wederpartij van opdrachtnemer
. opdracht : de overeenkomst tot dienstverlening.
Artikel 2 Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen opdrachtnemer en een
opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze
voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer,
waarvoor voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk
zijn overeengekomen.
4. Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten
worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen overeen te komen,
waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel in acht zullen worden genomen.
Artikel 3 Offertes
1. De opdrachtnemer maakt een offerte, deze is 30 dagen geldig. Opdrachtnemer is slechts aan de offerte
gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd,
tenzij anders aangegeven.
2. De in de offerte vermeldde prijzen zijn exclusief BTW, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst
te maken kosten, tenzij anders is aangegeven.
3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod
is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De opdracht komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende
aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.
4. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
Artikel 4 Uitvoering van de opdracht
1. Opdrachtnemer zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap uitvoeren. De opdracht wordt uitgevoerd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid ten aanzien
van de belangen van de opdrachtgever. Er is sprake van een inspanningsverplichting, evenwel zonder garanties
ten aanzien van het resultaat. Opdrachtgever zal nalaten opdrachtnemer langs juridische weg aansprakelijk te
stellen voor geleden of vermeende schade.
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2. Na aanvaarding van de opdracht door opdrachtnemer, verplicht opdrachtgever zich tot de verstrekking van
relevante informatie en documentatie noodzakelijk voor het naar behoren uitvoeren van de opdracht. Indien
de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, dan
heeft deze het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende
extra kosten volgens het gebruikelijke tarief aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht
bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4. Indien door opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht
werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of op een door opdrachtgever aangewezen
locatie, dan draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste
faciliteiten.
5. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering
van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5 Wijziging van de opdracht
1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een goede uitvoering noodzakelijk is om
de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de
opdracht dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de opdracht wordt gewijzigd of aangevuld, dan kan dit van invloed zijn op
het tijdstip van afronding. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk informeren.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de opdracht financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben,
dan zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover van tevoren informeren.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal de opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de
wijziging of aanvulling van de opdracht een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5. In afwijking van lid 3 zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of
aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.
Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn
1. De opdracht van een opdrachtgever aan opdrachtnemer wordt aangegaan voor bepaalde tijd dan wel voor
de duur van een project.
2. Is binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn
overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de
opdrachtgever opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
Artikel 7 Honorarium
1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond
van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van
opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan
afwijkend uurtarief is overeengekomen.
3. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
4. Bij vervolgopdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten
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periodiek in rekening worden gebracht.
5. Indien opdrachtnemer met de opdrachtgever tot een vervolgopdracht komt wordt opnieuw offerte
uitgebracht.
6. Indien tijdens de uitvoering van de vervolgopdracht blijkt, dat de op het moment van het verlenen van de
opdracht overeengekomen hoeveelheid werk onvoldoende was ingeschat, en dat dit niet toerekenbaar is aan
opdrachtnemer, dan mag in redelijkheid niet van opdrachtnemer worden verwacht dat de overeengekomen
werkzaamheden worden verricht tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Opdrachtnemer zal
de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen.
Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 8 Betaling
1. Betaling van een opdracht dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte
van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Indien er sprake is van achterstand van betaling heeft opdrachtnemer het recht zijn werkzaamheden op te
schorten nadat opdrachtgever hiervan schriftelijk in kennis is gesteld.
3. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
Opdrachtgever is in dat geval een rente verschuldigd ter hoogte van de dan geldende wettelijke rente. De
rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot
het moment van voldoening van het volledige bedrag.
4. Indien de inning van een vordering gerechtelijke alsmede buitenrechtelijke kosten met zich meebrengt,
zullen deze verhaald worden op de opdrachtgever. De buitenrechtelijke kosten zullen 20% van het te vorderen
bedrag bedragen.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de
vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
6. In geval van een opdracht, verstrekt door meer dan één rechtspersoon of natuurlijk persoon, zijn de
opdrachtgevers elk aansprakelijk voor het totaal te betalen bedrag.
7. Alle resultaten van de opdracht blijven eigendom van de opdrachtnemer totdat het totaal te betalen bedrag
van de opdracht is voldaan aan de opdrachtnemer.
8. In geval van leasing van een product dat door opdrachtnemer is aangeboden dan is opdrachtnemer
gerechtigd deze service onderbreken tot het moment dat achterstallige betalingen voldaan zijn.
Als de achterstallige betalingen meer dan drie maanden bedragen is opdrachtnemer gerechtigd de service te
beëindigen waarbij kosten en kosten van derden volledig voor rekening van de opdrachtgever zijn.
Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van claims van derden tengevolge van het onderbreken of beëindigen
van een service waarbij de oorzaak ligt bij ontijdige betaling door opdrachtgever aan opdrachtnemer.
Artikel 9 Tussentijdse beëindiging van een vervolgopdracht
1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft opdrachtnemer recht op
compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en
omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Voorts is
opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.
De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter
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beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtnemer, zal opdrachtnemer in overleg
met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er
feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor gebruiker extra kosten met zich meebrengt, worden deze
aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 10 Overmacht
1. Ziekte en tijdelijke- of blijvende arbeidsongeschiktheid van de opdrachtnemer ontslaat hem van het nakomen
van de afgesproken leveringsplicht, zonder dat opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van
kosten, schaden en interesses kan doen gelden.
2. In geval van overmacht zal opdrachtnemer daarvan direct mededeling doen aan de opdrachtgever.
Opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende 8 dagen het recht de opdracht schriftelijk
te annuleren, echter onder de verplichting van opdrachtnemer af te nemen en hem te vergoeden het
uitgevoerde gedeelte van de opdracht.
Artikel 11 Vertrouwelijke informatie
1. De opdrachtnemer verplicht zich alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden van de
opdrachtgever en overige bij de uitvoering van zijn werkzaamheden ter kennis komende vertrouwelijke
gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.
Artikel 12 Intellectuele eigendom
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt opdrachtnemer zich de
rechten en bevoegdheden voor die opdrachtnemer toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door opdrachtnemer verstrekte voorstudies, deelontwerpen en voorstellen zijn uitsluitend bestemd om
te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van
opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de
aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
3. Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor
andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt
gebracht.
Artikel 13 Werkbestanden.
Bestanden die leiden tot de realisatie van een ontwerp, maar geen deel uitmaken van het resultaat, blijven
eigendom van opdrachtnemer, tenzij anders is overeengekomen.
Artikel 14 Aansprakelijkheid
Indien opdrachtnemer aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid als volgt begrensd:
1. De maximale aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de hoogte van het honorarium van de
betreffende opdracht.
2. Indien schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt
tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid
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betrekking heeft.
3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een vervolgopdracht met een looptijd
langer dan 2 maanden de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste 2 maanden verschuldigde
honorariumgedeelte.
4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 15 Wijziging en uitleg van deze algemene voorwaarden
1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst
daarvan steeds bepalend.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedateerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand
komen van de opdracht.

Algemene Voorwaarden 1.4

Daybreakdesign - Pinwest - Cameraloopt - Splashanimation

pagina 5 van 5

