ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1. Definities
Opdrachtnemer

: C.A. Schaink h.o.d.n. La Plume Volante
Haagdijk 76
4811 TV BREDA

Opdrachtgever

: (rechts)persoon die opdrachtnemer de opdracht tot het
verrichten van werkzaamheden verstrekt.

Artikel 2. Ontstaan van overeenkomst
1.

Aanbiedingen en prijsopgaven die door de opdrachtnemer worden gedaan, zijn ten aanzien
van de opdrachtgever vrijblijvend en binden de opdrachtnemer slechts voor de duur van 14
dagen.

2.

Een overeenkomst komt niet eerder tot stand dan het moment waarop de opdrachtnemer
schriftelijk aan de opdrachtgever het ontstaan van de overeenkomst heeft bevestigd.

3.

De opdrachtgever is die (rechts)persoon die rechtstreeks de opdracht aan opdrachtnemer
verstrekt. Een opdrachtgever kan slechts krachtens last van een derde handelen voor zover dit
de opdrachtnemer blijkt en in de bevestiging van overeenkomst is opgenomen.

Artikel 3. Wijziging, intrekken en herroepen van opdrachten
1.

Een wijziging in de opdracht na het aanvaarden van de opdracht, brengt voor de
opdrachtnemer met zich mee dat hem de bevoegdheid toekomt om de overeenkomst te
wijzigen voor wat betreft het honorarium en de termijnen.

2.

Wanneer opdrachtgever niet met de onder lid 1 genoemde wijzigingen akkoord gaat, dient de
overeenkomst als eenzijdig door de opdrachtgever ingetrokken te zijn.

3.

De opdrachtnemer is bevoegd om, wanneer de opdrachtgever de opdracht intrekt, het reeds
uitgevoerde deel van de overeenkomst aan de opdrachtgever te facturen. Hieronder
inbegrepen kosten ter zake voorbereidingswerkzaamheden.

4.

Tijd die de opdrachtnemer reeds voor de ingetrokken opdracht heeft gereserveerd, die zij niet
meer kan besteden of kosten ter zake de opdracht die reeds gemaakt zijn, komen voor
rekening van de opdrachtgever.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
1.

De opdrachtnemer verricht de werkzaamheden op een door hem te bepalen locatie en op door
hem te bepalen tijden.

2.

Het uitvoeren van deze overeenkomst brengt een inspanningsverplichting met zich mee.

3.

Het product dat de opdrachtnemer uiteindelijk dient te leveren, wordt binnen de in de
overeenkomst opgenomen termijn geleverd. Wanneer niet anders vermeld, is de in de
overeenkomst genoemde datum een streefdatum en komt de opdrachtgever het recht toe om
– zonder het ontstaan van enige plicht tot het vergoeden van schade – deze termijn – na
kennisgeving aan de opdrachtgever – te overschrijden.

4.

Levering van het product zal via de (elektronische) post, koerier of in persoon geschieden. Het
moment van levering is het moment van verzenden of het moment van het bezorgen wanneer
de levering in persoon zal geschieden.

5.

De opdrachtgever verstrekt alle informatie die opdrachtnemer behoeft ten aanzien van het
realiseren van het beoogde product. Wanneer opdrachtgever niet aan de in dit lid genoemde
verplichting voldoet en na sommatie in gebreke blijft, geldt de opdracht als ingetrokken zoals
bedoeld in artikel 3.

6.

De juistheid van de aangeleverde gegevens komt volledig voor rekening en risico van de
opdrachtgever.

Artikel 5. Inschakelen van derden en de aansprakelijkheid
1.

Opdrachtnemer is bevoegd om derden in te schakelen ter zake het verkrijgen van het
uiteindelijke product.

2.

De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat alle rechten en plichten die zij jegens
opdrachtgever heeft, in de verhouding tot de derden gewaarborgd zijn en blijven.

3.

Opdrachtgever kan buiten roekeloosheid of grove schuld niet worden aangesproken op schade
die voortvloeit uit het handelen van een derden.

Artikel 6. Geheimhouding
1.

Alle stukken die aan de opdrachtgever te beschikking worden gesteld teneinde het beoogde
product te leveren worden door de opdrachtnemer geheim gehouden.

2.

De in lid 1 opgelegde plicht geldt niet ten aanzien van het verstrekken van stukken aan derden
als bedoeld in art. 5 lid 1.

Artikel 7. Intellectuele eigendommen
1.

De auteursrechten op het product dat opdrachtnemer levert rusten bij de opdrachtnemer.
Slechts schriftelijk en ondubbelzinnig kan van dit artikel worden afgeweken.

2.

Ter zake aanspraken als gevolg van schending van intellectuele eigendommen ten gevolge van
het uitvoeren van de overeenkomst, vrijwaart de opdrachtgever de opdrachtnemer volledig.

Artikel 8. Faillissement, surseance van betaling
1.

Indien de opdrachtgever in staat van faillissement of surseance van betaling komt te verkeren,
is de opdrachtnemer bevoegd de werkzaamheden onmiddellijk te staken.

2.

Niet eerder dan dat de opdrachtnemer respectievelijk de curator of bewindvoerder bij
aangetekende brief heeft gevraagd of de opdracht doorgang kan vinden in opdracht en voor
rekening van de boedel, is de opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te beëindigen.

3.

In het geval van lid 2 dient de overeenkomst als ingetrokken door de opdrachtnemer te
gelden.

Artikel 9. Reclamaties en aansprakelijkheid
1.

Opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het ontdekken van een situatie waar opdrachtgever
zich niet mee kan verenigen dit schriftelijk aan opdrachtnemer bekend te maken.

2.

De schade die voortvloeit uit de in lid 1 genoemde situatie komt slechts voor risico en rekening
van opdrachtnemer voor zoveel het directe schade betreft en deze onder de dekking van de
door opdrachtnemer gesloten verzekering valt en ook als zodanig wordt uitgekeerd.

3.

Voor zoveel opdrachtnemer de situatie kan herstellen en dit binnen de redelijkheid van de
overeenkomst van hem kan worden verlangd, dient opdrachtgever de opdrachtnemer een
redelijke termijn te gunnen om de werkzaamheden te verrichten.

4.

Opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer ter zake aanspraken die derden op de
opdrachtnemer pretenderen te hebben.

5.

De opdrachtnemer betracht de uiterste zorg ter zake door de opdrachtnemer beschikbaar
gestelde materialen en documenten in de ruimste zin van het woord, maar is nimmer
aansprakelijk voor schade of verlies daarvan.

6.

Nimmer komen de gevolgen van overmacht zoals deze in het Nederlands recht waaronder de
jurisprudentie bekend is, voor risico en / of rekening van opdrachtnemer.

7.

Gedurende de overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer jegens opdrachtgever
opgeschort. Indien deze periode langer dan twee maanden voortduurt, zijn beide partijen tot
het intrekken van de opdracht bevoegd. Zulks zonder het ontstaan van
schadevergoedingsplicht.

8.

Onverminderd lid 7 is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds uitgevoerde deel van de
overeenkomst te facturen aan opdrachtgever alsof het een afzonderlijke overeenkomst betrof.

Artikel 10. Betaling
1.

Betaling van het honorarium dat uit de overeenkomst voortvloeit, dient binnen 14 dagen na
het afronden van de werkzaamheden te geschieden.

2.

Bij te late betaling is opdrachtgever per maand of gedeelte daarvan rente ad 1% over de
hoofdsom verschuldigd.

3.

De opdrachtgever is bij te late betaling eveneens buitengerechtelijke kosten conform Rapport
Voorwerk II verschuldigd. Zulks onverminderd de schadevergoedingen die de wet aan
opdrachtnemer toekent.

Artikel 11. Forumkeuze
1.

Op de overeenkomst en daaruit voortvloeiende geschillen is slechts het Nederlands recht van
toepassing en is bij uitsluiting de bevoegde rechter te Breda bevoegd om kennis van de zaak
te nemen.

2.

Onverminderd lid 1 heeft opdrachtnemer het recht om opdrachtgever voor een andere rechter
dan in lid 1 genoemd in rechte te betrekken.

