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Algemeen
1. Deze algemene leveringsvoorwaarden maken deel uit van elke
overeenkomst die driejuni tekst en
fotografie met een opdrachtgever
sluit, tenzij in de opdrachtovereenkomst daarvan uitdrukkelijk
afgeweken wordt.
2. Wanneer in deze algemene
voorwaarden de term opdrachtnemer wordt gebruikt, wordt hiermee de gebruiker van de algemene
voorwaarden bedoeld. De opdrachtgever in deze algemene voorwaarden is de wederpartij van de opdrachtnemer. De term overeenkomst heeft betrekking op de overeenkomst tot dienstverlening of
levering.
3. De toepasselijkheid van eventuele
inkoop- of andere voorwaarden van
opdrachtgever wordt van de hand
gewezen.
Offertes
4. Alle aanbiedingen en offertes zijn
vrijblijvend en zijn gedurende dertig
dagen geldig.
5. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief
BTW, heffingen en kosten, tenzij
anders aangegeven.
6. Er zijn geen kosten verbonden
aan het doen van een beknopt
voorstel voor een tekst, communicatie-uiting of fotografisch werk.
Indien het om een uitgewerkt voorstel gaat, dat min of meer een werkplan bevat, indien voor het maken
van een offerte veel rekenwerk
verricht moet worden of indien de
offerte anderszins meer dan twee
uur werk vraagt dan kunnen aan de
werkzaamheden kosten verbonden
worden.
Indien een oriënterend gesprek dat
een presentatie van de opdrachtnemer en kennismaking met zijn
werk tot doel heeft, overgaat in een
werkbespreking dan kunnen er
kosten in rekening worden gebracht.
Die overgang dient gemeld te
worden. Stelt de opdrachtgever prijs
op een verslag van het gesprek, met
eventuele voorstellen voor een vervolgbespreking, dan geldt het afgesproken of gebruikelijke uurtarief.
7. De ideeën en de toelichting
daarop, die in de offerte of het
voorstel voor een bijdrage zijn

vervat blijven eigendom van de
opdrachtnemer. Ongeoorloofd
gebruik ervan betekent een schadeplichtige inbreuk op grond van
artikel 162, zesde boek van het
NBW. Voor zover een idee bovendien auteursrechtelijk beschermd is,
zal bij inbreuk op dit auteursrecht
een extra schadevergoeding worden
gevorderd. Met uitzondering van
specifieke ideeën, voorstellen, analyses, conclusies en dergelijke
bijdragen die exclusief voor de
opdrachtgever geopperd worden,
mag de opdrachtgever de in een
volledig betaalde offerte vervatte
ideeën zelf gebruiken en/of door
een ander laten uitvoeren. De
kosten voor het gebruik van de
uitgezonderde ideeën bedragen
vijftig procent van de waarde van de
eventuele opdracht volgens het
tarief van de opdrachtnemer.
Opdracht
8. Een opdracht kan mondeling,
telefonisch, schriftelijk of op een
andere wijze worden gegeven. Bij
mondelinge, telefonische of andere
kort geformuleerde opdrachten zijn
dezelfde voorwaarden van toepassing als bij soortgelijke voorlaatste
opdracht, tenzij iets anders wordt
overeengekomen. Opdrachtnemer
kan aan de opdrachtgever een
bevestiging van de opdracht vragen
in de vorm van een door opdrachtgever ondertekende offerte die
binnen een onderling overeengekomen periode geretourneerd
wordt aan de opdrachtnemer.
9. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de opdrachtnemer vastgesteld. Indien opdrachtnemer en
opdrachtgever overeenkomen dat
de levertijd wordt vervroegd, heeft
de opdrachtnemer het recht het oorspronkelijke overeengekomen
honorarium met tenminste vijftig
procent te verhogen.
10. Wanneer een opdracht na het
verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er
sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende
opdracht zal op verzoek een aparte
afspraak over de honorering gemaakt worden. Zonder aanvullende
offerte gelden de oorspronkelijke
voorwaarden.
11. Bijdragen of diensten die op
grond van een opdracht zijn

geleverd, worden geacht te zijn
geaccepteerd als niet binnen zeven
dagen tegenbericht is ontvangen.
12. Indien als gevolg van gewijzigde
omstandigheden bij de opdrachtgever de opdracht wordt gewijzigd,
uitgesteld of ingetrokken, dan is de
opdrachtnemer niet verplicht
teksten, communicatie-uitingen of
fotografische werken die nog niet
gereed zijn te leveren. Hij heeft
echter wel recht op betaling voor de
verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.
Uitvoering
13. Opdrachtnemer verplicht zich
tot het leveren van goed werk in
overeenstemming met de geldende
professionele normen en in overeenstemming met de briefing.
Opdrachtnemer heeft hierbij het
recht om alles wat bij een opdracht
niet uitdrukkelijk is omschreven naar
eigen creatief en vakkundig inzicht
uit te voeren.
14. Indien en voor zover een goede
uitvoering van de overeenkomst dit
vereist, heeft opdrachtnemer het
recht bepaalde werkzaamheden te
laten verrichten door derden.
15. De opdrachtgever draagt er
zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat
deze noodzakelijk zijn of waarvan de
opdrachtgever redelijkerwijs behoort
te begrijpen dat deze noodzakelijk
zijn voor het uitvoeren van de
overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de
voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet
tijdig aan opdrachtnemer zijn
verstrekt, heeft opdrachtnemer het
recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit
de vertraging voortvloeiende extra
kosten volgens de gebruikelijke
tarieven aan de opdrachtgever in
rekening te brengen.
16. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard
ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever
verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te
zijn.
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17. Indien is overeengekomen dat
de overeenkomst in fasen zal
worden uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase
behoren opschorten tot dat de
opdrachtgever de resultaten van de
daaraan voorafgaande fase
schriftelijk heeft goedgekeurd.
18. Indien door opdrachtnemer
ingeschakelde derden in het kader
van de opdracht werkzaamheden
worden verricht op de locatie van
opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie,
draagt opdrachtgever kosteloos zorg
voor de door die medewerkers in
redelijkheid gewenste faciliteiten.
19. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband
met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan
opdrachtgever toerekenbaar is.
20. De opdrachtnemer verplicht zich
tot geheimhouding van die gegevens van de opdrachtgever die hij
met betrekking tot de opdracht
heeft gekregen, waarvan hij weet of
kan aannemen dat ze vertrouwelijk
zijn. Deze geheimhouding strekt zich
ook uit tot na de beëindiging van de
opdracht.
Herziening
21. Indien de levering een tekst
bevat, zal de opdracht betrekking
hebben op eenmaal een eenvoudige herziening na overleg met de
opdrachtgever. Ook bij andere
leveringen dan een tekst is een
eenvoudige herziening bij de prijs
inbegrepen, tenzij expliciet iets
anders wordt overeengekomen. Een
ingrijpende herziening, meerdere
herzieningen of wijzigingen van de
oorspronkelijke opdracht zijn niet in
de overeengekomen prijs inbegrepen en zullen apart in rekening
worden gebracht tenzij hierover
vooraf andere afspraken zijn
gemaakt.
Honorarium
22. 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, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
23. Het honorarium en eventuele
kostenramingen zijn exclusief BTW.

24. Bovendien mag opdrachtnemer
het honorarium verhogen wanneer
tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is
aan opdrachtnemer, dat in redelijkheid niet van opdrachtnemer mag
worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk
overeengekomen honorarium.
25. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging
van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en
de datum waarop de verhoging zal
ingaan, vermelden.
26. Indien opdrachtgever de door
opdrachtnemer kenbaar gemaakte
verhoging van het honorarium of
tarief niet wenst te aanvaarden, is
opdrachtgever gerechtigd binnen
zeven werkdagen na de bedoelde
kennisgeving de overeenkomst
schriftelijk op te zeggen, dan wel de
opdracht te annuleren tegen de in
de kennisgeving van opdrachtnemer genoemde datum waarop de
prijs- of tariefsaanpassing in werking
zou treden.
27. Bij publicatie van een tekst of
fotografisch werk dient opdrachtgever terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar
van de publicatie aan opdrachtnemer te doen toekomen.
Betaling
28. Betalingsverplichting geldt vanaf
het moment van levering in opdracht of acceptatie van een vrijblijvend aangeboden bijdrage, ongeacht het moment van publicatie. De
betalingsverplichting geldt ook bij
niet-gebruik van de geleverde
prestaties.
29. De betalingstermijn is dertig
dagen na levering. Indien de opdrachtnemer wenst te factureren
dient de betaling binnen dertig
dagen na factuurdatum te gebeuren. Het factuurbedrag wordt verhoogd met twee procent kredietbeperkingstoeslag. Bij betaling
binnen dertig dagen mag de kredietbeperkingstoeslag in mindering
worden gebracht. Bij betalingen
langer dan twee maanden na de
factuurdatum is de wettelijke rente

over het hele factuurbedrag inclusief
toeslagen verschuldigd vanaf de
datum die twee maanden na de
factuurdatum ligt, zonder dat
daarvoor een nadere ingebrekestelling nodig is. Na het verstrijken
van de betalingstermijn staat het de
opdrachtnemer vrij om zonder
nadere ingebrekkestelling derden te
belasten met incassomaatregelen.
Bij omvangrijke opdrachten is eenmaal per maand betaling verschuldigd naar rato van het geleverde of
verrichte werk.
30. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten
(met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten
laste van de opdrachtgever. De
buitengerechtelijke kosten worden
gesteld op ten minste vijftien
procent van het factuurbedrag met
een minimum van 200 euro.
31. Elke geleverde bijdrage, ook
een levering van een onderdeel van
een samengestelde opdracht, kan
door de opdrachtnemer afzonderlijk
worden gefactureerd indien een
onderdeel van een samengestelde
opdracht afzonderlijk van waarde is.
Opzegging
32. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk
opzeggen.
33. 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 beschikking
worden gesteld aan opdrachtgever.
34. 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.
35. Indien de overdracht van de
werkzaamheden voor opdracht-
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nemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

hij daarmee de oorspronkelijke
opdrachtgevers geen directe
concurrentie aandoet.

Vrijwaring
36. De opdrachtgever aanvaardt de
aansprakelijkheid die voortvloeit uit
de geleverde bijdrage en diensten.
Hij vrijwaart de opdrachtnemer
tegen iedere aansprakelijkheid op
grond van de huidige of toekomstige
wetgeving voor onjuistheden of onzorgvuldigheden, tenzij er sprake is
van opzet, grove schuld of ernstige
nalatigheid van de kant van de
opdrachtnemer.

38. Indien de opdrachtgever de
bijdrage opnieuw gebruikt in dezelfde of vergelijkbare vorm en met
hetzelfde gebruiksdoel bedraagt de
vergoeding vijftig procent van het
oorspronkelijke honorarium. Indien
de opdrachtnemer extra werkzaamheden moet verrichten of extra
kosten moet maken, komen de
kosten daarvan bovenop het
genoemde honorarium. Bij gebruik
voor andere gebruiksdoelen moet
een afzonderlijke vergoeding
worden overeengekomen.

De opdrachtgever vrijwaart de
opdrachtnemer tegen iedere aansprakelijkheid als gevolg van weglating, toevoegingen of andere nietgoedgekeurde wijzigingen in het
geleverde materiaal. Hij vrijwaart de
opdrachtnemer ook tegen aansprakelijkheid als gevolg van te vroege
of te late publicatie indien over het
tijdstip van publicatie afspraken zijn
gemaakt.
Auteursrecht
37. De opdrachtnemer van teksten
en fotografische werken en andere
werken in de zin van de Auteurswet
geeft bij levering toestemming voor
eenmalige publicatie, en wel uitsluitend voor het overeengekomen
gebruik. Over ieder ander gebruik
moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden.
De opdrachtnemer behoudt het
recht zijn bijdrage elders te verkopen of te publiceren, voor zover

39. Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering
overwegende bezwaren tegen
bestaan. Deze bezwaren moeten bij
het verlenen van de opdracht ter
kennis van de opdrachtnemer worden gebracht en door hem worden
aanvaard. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen
overwegend bezwaar. De opdrachtnemer kan eisen dat zijn naam
wordt vermeld of dat gebruik wordt
gemaakt van een pseudoniem.
40. Bij ingrijpende wijziging van de
geleverde bijdrage die niet de goedkeuring van de auteur krijgt, kan de
opdrachtnemer op grond van de
Auteurswet het gebruik van zijn
bijdrage verbieden. In dat geval is
de opdrachtgever verplicht tot het
betalen van het tot dan verrichte

werk. Indien deze situatie leidt tot
het tussentijds beëindigen van de
overeenkomst, is de opdrachtgever
verplicht tot een schadevergoeding
voor het nog niet uitgevoerde deel
van de opdracht.
41. De bepalingen van artikel 36 tot
en met 40 hebben ook betrekking
op teksten en fotografische werken
die de opdrachtnemer van derden
betrekt. De opdrachtnemer garandeert daarbij de opdrachtgever dat
hij gerechtigd is tot bovengenoemd
gebruik.
42. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten,
adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen,
digitale en analoge foto’s, websites
en delen hiervan, dia’s, negatieven,
polaroids enz., 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.
Geschillen
43. Het Nederlandse recht is van
toepassing. Bij geschillen zal eerst
gepoogd worden een minnelijke
schikking te bereiken. Leidt dit niet
tot een bevredigende oplossing, dan
is de rechter in het gebied van de
opdrachtnemer of zijn gemachtigde
de geschillenrechter.
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