ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PMS ONTWERP
1 Definities
Opdrachtnemer: PMS Ontwerp, KvK nr 32160265,
gevestigd aan de Lage Naarderweg 45, 1217 GN te Hilversum.
Opdrachtgever: de wederpartij van PMS Ontwerp, die de opdracht heeft gegeven.
Overeenkomst: de te sluiten of gesloten overeenkomst tussen
opdrachtnemer en opdrachtgever.

Artikel 2 Algemeen
1.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op offertes, en op de totstandkoming, de inhoud en de
nakoming van alle tussen Opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten en te sluiten overeenkomsten.
2. Deze voorwaarden zijn ook (voor zover mogelijk en mutatis mutandis) van toepassing op alle
overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever gelden slechts indien PMS Ontwerp
deze expliciet en schriftelijk heeft geaccepteerd.
4. Bij duurovereenkomsten kan opdrachtnemer de algemene voorwaarden tussentijds wijzigen.
Opdrachtnemer zal alsdan de gewijzigde voorwaarden aan opdrachtgever toesturen. Bij gebrek
aan schriftelijke afwijzing binnen twee weken, worden deze geacht akkoord te zijn. Bij afwijzing
treden partijen in overleg of de overeenkomst zal worden ontbonden, of voortgezet onder de
oude voorwaarden.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
1.

De door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende één maand,
tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is door een offerte, prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling niet verplicht tot het sluiten van een overeenkomst met de
opdrachtgever.
2. Het geven van gelegenheid tot uitvoering van de opdracht, heeft te gelden als aanvaarding door
opdrachtgever.
3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW.
Indien de aanvaarding, in welke vorm dan ook, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is
opdrachtnemer daaraan niet gebonden, tenzij opdrachtnemer de aanvaarding expliciet accepteert.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
1.

Opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de
belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de
opdrachtgever optimaal resultaat. De opdracht betreft echter altijd een inspanningsverplichting,
geen resultaatverplichting, tenzij schriftelijke expliciet anders is overeengekomen.
2. 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, juist en compleet, en op een
duidelijke en overzichtelijke wijze aan opdrachtnemer worden verstrekt. Bij gebreke hiervan
heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de
uit de hierdoor ontstane vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven
aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste dan wel onvolledige
gegevens.
4. 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, indien gewenst schriftelijk
heeft goedgekeurd.

5. 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.
6. Tenzij expliciet anders is overeengekomen, behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van
vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke- of
kwaliteitsnormen, of het beoordelen of deze al of niet in strijd zijn met rechten van derden, niet
tot de opdracht.

Artikel 5 Inschakeling van derden
1.

Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de uitvoering
van de opdracht, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Opdrachtnemer kan voor rekening
en risico van de opdrachtgever als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor al dan niet
een nader overeen te komen vergoeding afspreken.
2. Opdrachtnemer kan een begroting maken van de kosten van derden. De door Opdrachtnemer
begrote kosten van derden binden haar slechts, indien deze in een offerte zijn gespecificeerd,
en is aangegeven dat het niet om een indicatie of schatting gaat. Desgewenst kan de opdrachtnemer namens de opdrachtgever offertes aanvragen.
3. Indien bij de uitvoering van de opdracht opdrachtnemer volgens uitdrukkelijke afspraak voor
eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of
diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene
voorwaarden van de derde met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering
van deze goederen of diensten ook gelden voor opdrachtnemer jegens de opdrachtgever.
4. Opdrachtnemer besteedt het drukwerk uit en begeleidt dit. Hierbij is opdrachtnemer op geen
enkele manier verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen of fouten in het drukwerk. Opdrachtgever dient alle bestanden grondig te controleren voordat de opdracht gedrukt wordt en is verantwoordelijk voor de correctheid van de inhoud van het drukwerk.

Artikel 6 Prijs
1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.
2. Bij geen vaste prijs, worden de werkelijk bestede uren berekend volgens het gebruikelijke uurtarief van opdrachtnemer, tenzij een afwijkend tarief is overeengekomen.
3. Indien opdrachtnemer met de opdrachtgever een vaste prijs of uurtarief overeenkomt, is opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot verhoging van deze prijs of tarief vanwege bijvoorbeeld
verhoging van lonen en andere met arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, of andere wijzigingen,
of omstandigheden die redelijkerwijs een verhoging van de afgesproken prijs rechtvaardigen.
4. Bovendien mag opdrachtnemer de prijs 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 terwijl zulks
niet toerekenbaar is aan opdrachtnemer, dat in redelijkheid niet van opdrachtnemer mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs.
5. Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een jaar voorafgaande aan
de overeenkomst een of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud
hebben gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte productiemethoden en gehanteerde calculatietarieven worden berekend, waarbij een prijsverhoging mag worden gehanteerd
overeenkomstig de inflatie in de branche.
6. Als tussen partijen geen prijs is overeengekomen, indien slechts bij wijze van schatting een prijs
is afgegeven of de overeengekomen prijs krachtens deze algemene voorwaarden kan worden
gewijzigd, wordt de prijs respectievelijk de wijziging bepaald op een in de branche als redelijk
beschouwd bedrag.

Artikel 7 Wijziging en annulering van de overeenkomst
1.

Over gewenste wijzigingen in een overeenkomst tijdens de uitvoering hiervan, zal in onderling
overleg worden besloten. Opdrachtnemer zal opdrachtgever de consequenties hiervan meedelen, voor zover deze redelijkerwijs in te schatten zijn. Opdrachtgever draagt alsdan alle meerkosten.

2. Annulering van een overeenkomst door de opdrachtgever voordat opdrachtnemer met de uitvoering hiervan is gestart, is mogelijk mits de schade die hierdoor ontstaat voor opdrachtnemer
door de opdrachtgever wordt vergoed. De schade kan voortvloeien uit bijvoorbeeld het verrichten van voorbereidende werkzaamheden, gederfde winst en gereserveerde productiecapaciteit.

Artikel 8 Uitvoeringstermijn
1.

Is binnen de looptijd van de overeenkomst 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 schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij
een redelijke termijn wordt gegeven voor nakoming, waarbij wordt aangegeven dat en hoe (min
of meer) overschrijding van deze termijn tot schade zal leiden. Uitsluitend dan ontstaat er een
fatale termijn, of wanneer dit expliciet schriftelijk overeen is gekomen.
2. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer gehouden al
datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door opdrachtnemer mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen
van opdrachtnemer en het voorkomen van gebrekkige toeleveringen als bedoeld in lid 3 van
artikel 4. Bij gebreke hiervan is opdrachtnemer niet meer gebonden aan de overeengekomen
termijn van oplevering.

Artikel 9 Proeven, monsters en modellen
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van opdrachtnemer ontvangen proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed
gecorrigeerd of goedgekeurd aan opdrachtnemer terug te zenden.
Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat opdrachtnemer de
aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn
gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp of
proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of
schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn. Opdrachtgever kan opdrachtnemer ook
niet aanspreken op kleine kleurverschillen die verband houden met verschillen in media of materialen.
Is aan de opdrachtgever een proef, monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het
vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, zonder dat de zaak daaraan volledig hoeft te
beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee exact zal overeenstemmen.
Is aan opdrachtnemer een zaak in bewaring gegeven, dan zal opdrachtnemer deze zaak als een
goed bewaarder onder zich houden; alle risico’s blijven echter immer bij de opdrachtgever, die
indien gewenst hiervoor een verzekering dient af te sluiten. Tevens dient de opdrachtgever een
kopie of foto van de zaak te bewaren. Is de zaak verloren of onbruikbaar, dan zal de opdrachtgever tegen materiaalkosten aan opdrachtnemer een nieuw exemplaar verstrekken.
Op de zaak genoemd in lid 6 van dit artikel verleent de opdrachtgever aan opdrachtnemer pandrecht tot zekerheid voor al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd mocht zijn.

Artikel 10 Betaling
1.

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan
te geven wijze in de valuta waarin wordt gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Opdrachtnemer heeft het recht zijn vergoedingen maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.
3. Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet of
niet langer toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het
kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is.

4. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, dan is de
opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1%
per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling gedurende drie maanden of langer, is hij tevens een
boete verschuldigd van € 500,- voor de incassomoeite die opdrachtnemer zich moet getroosten,
zonder dat dit afbreuk doet aan enig ander recht van opdrachtnemer.
5. Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van
zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor
advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op
ten minste 15% van de hoofdsom met rente, zulks met een minimum van € 150,-.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud
Alle door opdrachtnemer geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van opdrachtnemer totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten is nagekomen.

Artikel 12 Onderzoek bij aflevering
1.

De opdrachtgever dient zo spoedig mogelijk na aflevering de deugdelijkheid van het geleverde te
onderzoeken en opdrachtnemer uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk in kennis te
stellen van eventuele ondeugdelijkheden. Is na 14 dagen niet een schriftelijke reactie van
de opdrachtgever ontvangen, dan geldt de overeenkomst als deugdelijk.
2. Indien een aangegeven ondeugdelijkheid gegrond is, zal Opdrachtnemer de werkzaamheden
alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden
gemaakt.
3. Indien een tweede maal is geleverd, kan eventuele ondeugdelijkheid uitsluitend onderdelen betreffen die ook na eerste levering zijn gemeld als zijnde ondeugdelijk, tenzij het bij of na eerste
levering voor opdrachtgever onmogelijk was om de betreffende ondeugdelijkheden direct vast
te stellen.
4. De prestatie van opdrachtnemer geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft
bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen,
heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de opdrachtgever
het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.

Artikel 13 Opzegging
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 beschikking worden gesteld
aan opdrachtgever.
3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtnemer, zal opdrachtnemer in
overleg met opdrachtgever zorg dragen 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.

Artikel 14 Opschorting en ontbinding
1.

Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien (i) Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet
volledig nakomt (ii) na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal
nakomen (iii) in geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk
of niet behoorlijk zal nakomen (iv) Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht
is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze
zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2. Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich
anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding
van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen
opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 Aansprakelijkheid
1.

2.

3.
4.
5.

De aansprakelijkheid van opdrachtnemer uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is
beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding
staat tot de overeengekomen prijs.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt
of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen
bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
Een jaar na het voltooien van een opdracht verloopt elke aansprakelijkheid voor opdrachtnemer.
Indien opdrachtnemer betreffende de aansprakelijkheid een verzekering heeft, kan de aansprakelijkheid nooit meer zijn dan de verzekeraar ter zake uitkeert.

Artikel 16 Vrijwaring
De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten
van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de
uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 17 Overmacht
1.

Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe
gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch
krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening
komt.
2. Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt
begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer
geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer redelijkerwijs niet in staat is de
verplichtingen na te komen.
3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid
die (verdere) nakoming verhindert intreedt, nadat opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten
nakomen.
4. Partijen kunnen tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan
de andere partij.
5. Voor zover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn
verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer
gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.

Artikel 18 Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader
van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 19 Intellectuele eigendom en auteursrechten
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt opdrachtnemer zich de
rechten en bevoegdheden voor die opdrachtnemer toekomen op grond van de Auteurswet.
Tenzij expliciet anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van
intellectuele eigendom toe aan opdrachtnemer. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen
kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend opdrachtnemer daartoe bevoegd.
Tenzij expliciet anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht van opdrachtnemer het
uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel
onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
Tenzij het werk er zich niet voor leent, is opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om zijn/haar
naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet
toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van
opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.
Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door opdrachtnemer
tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen,
ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen
kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie
ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 20 Gebruik en licentie
1.

Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst
met opdrachtnemer, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voor
zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de
opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt,
dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment
van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens
dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtnemer bekend te zijn
gemaakt.
2. De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet gerechtigd
het ontwerp ruimer te gebruiken dan is overeengekomen.
3. Tenzij anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen
aan te brengen of te laten aanbrengen.
4. Opdrachtnemer heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om
het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Artikel 21 Geschillen en geldend recht
1.

Bij geschillen zullen partijen eerst gedurende drie maanden proberen tot elkaar te komen door
mediation of bemiddeling. Slechts nadat dit gedurende drie maanden niets oplevert en in duidelijk spoedeisende gevallen, kunnen kwesties worden voorgelegd aan een rechter.
2. Bij geschillen betreffende de factuur van opdrachtnemer, dient opdrachtgever het factuurbedrag
te deponeren bij een onafhankelijke derde (zoals een stichting derdengelden van een advocatenkantoor), bij gebreke waaraan opdrachtgever elk recht verliest.
3. De rechter in het arrondissement waar opdrachtnemer is gevestigd (Midden-Nederland), is bij
uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht
het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
4. Op elke offerte of overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
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