VERKORTE WEERGAVE VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP MET ONS GESLOTEN
OVEREENKOMSTEN (enkel de artikelen 2,3,6,7,9,11,12 en 19 van hoofdstuk 1):
Artikel 2		

AANBIEDING

1.
De aanbiedingen in welke vorm ook gedaan, en de publicaties waaronder begrepen drukwerk zijn geheel vrijblijvend.
Mondelinge toezeggingen zijn voor ons niet bindend, tenzij deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
2.
De gegeven prijzen zijn exclusief belastingen en heffingen, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel blijkt.  
(...)
Artikel 3		

TOTSTANDKOMING DER OVEREENKOMST

1.

Een overeenkomst wordt pas geacht te zijn tot stand gekomen door onze schriftelijke bevestiging.
Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldend indien wij deze schriftelijk bevestigd hebben en de opdrachtgever binnen 3 dagen hiertegen geen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.
(...)
Artikel 6		

TIJDSDUUR

(...)
2.
Voor het geval een overeenkomst mocht zijn aangegaan voor een bepaalde periode, dan zal die overeenkomst voor
diezelfde periode worden verlengd tenzij één der partijen drie maanden voor het verstrijken van de overeengekomen termijn de
overeenkomst heeft opgezegd.
(...)
Artikel 7		

OVERMACHT

1.
Onder overmacht worden ten deze en worden in het algemeen ten aanzien van de uitvoering van de opdracht/overeenkomst verstaan en begrepen alle omstandigheden, waardoor naar regelen van goede trouw en redelijkheid nakoming van deze
opdracht/overeenkomst of een onderdeel daarvan niet kan worden gevergd.
2.
Indien zich een geval van overmacht voordoet, zullen wij zulks aan opdrachtgever berichten onder de opgave van de
reden en van de vermoedelijke duur van de over-machtstoestand. De termijn zal met de tijdsduur van de vertraging door overmacht
worden verlengd.
(...)
Artikel 9		

BETALING

(...)
3.
De betalingstermijnen kunnen schriftelijk worden overeengekomen, doch bij overschrijding van deze termijnen kan zonder
ingebrekestelling rente in rekening worden gebracht.
4.
De betaling van de faktuurbedragen dient steeds zonder korting of schuldvergelijking of verrekening te geschieden.
5.
Klachten geven opdrachtgever niet het recht betaling te weigeren, uit te stellen of te verrekenen.
6.
Wanneer wij bij niet-tijdige betaling nodig oordelen onze vorderingen ter incasso in handen van derden te stellen, komen
de hieraan verbonden kosten volledig voor rekening van de opdrachtgever.
Ter keuze van ons kunnen wij hem belasten voor de werkelijke kosten waarvoor wijzelf worden belast, danwel voor een
bedrag gelijk aan 15 procent, berekend over het verschuldigde (hoofdsom en vertragingsrente) bedrag, te vermeerderen met
B.T.W..
(...)
Artikel 10		

EIGENDOM EN GEBRUIK VAN STUKKEN

1.
Wij behouden ons het auteursrecht voor op alle stukken en gegevens, die wij verstrekken.
2.
Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat de gegevens niet worden gekopieerd of nagemaakt zonder onze schriftelijke
toestemming hiertoe. Alle auteursrechten, merk- en octrooirechten komen ons toe.
(...)
Artikel 11		

AANSPRAKELIJKHEID

1.
Tegenover opdrachtgever zijn wij slechts aansprakelijk voor de schade die deze lijdt als rechtstreeks gevolg van onze verwijtbare tekortkomingen of die van personen in onze dienst, natuurlijke- of rechtspersonen, van wier diensten wij gebruik maken, bij

de uitvoering van een opdracht/overeenkomt begaan, indien en voor zover deze tekortkomingen onder normale omstandigheden,
bij normale oplettendheid en wijze van vakuitoefening vermeden hadden kunnen worden, één en ander behoudens de in de volgende leden omschreven beperkingen.
(...)
5.
De totaal door ons met betrekking tot een opdracht/overeenkomtst te vergoeden schade is in alle gevallen beperkt tot de
helft van het bedrag van ons ten behoeve van deze opdracht/overeenkomst toekomende honoranium/vergoeding. Aansprakelijkheid voor gevolgschade en/of bedrijfsschade is te allen tijde uitgesloten.
(...)
11. Iedere aansprakelijkheid vervalt indien opdrachtgever niet binnen één maand na het blijken van enige tekortkoming als omschreven in lid 1, deze bij aangetekend schrijven aan ons heeft gemeld.
Artikel 12		

RECLAMES

1.
Eventuele reclames moeten schrifelijk geschieden, binnen acht dagen na ontvangst der goederen of de verrichting van
de diensten. De wederpartij, die het geleverde niet binnen acht dagen na ontvangst daarvan behoorlijk op zijn deugdelijkheid heeft
onderzocht, wordt geacht de levering of verrichting akkoord te hebben bevonden.
(...)
4.
Reclame schort de betalingsverplichtingen niet op.
Artikel 19
1.
Op alle aanbiedingen, opdrachten/overeenkomsten, verbintenissen hoe ook genaamd, en de uitvoering hiervan is het
Nederlands recht van toepassing.
2.
Ten aanzien van geschillen, die onverhoopt mochten ontstaan, zal uitsluitend de volgens de regels van de absolute
competentie aangewezen rechter in het Arrondissement ‘s Gravenhage bevoegd zijn, tenzij wij er de voorkeur aan mochten geven
volgens de normale regels van de competentie te werk te gaan.
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