Algemene voorwaarden Sprekend Getekend
1.

Offerte, overeenkomst en bevestiging
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en
de nakoming van alle tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten
overeenkomsten.
1.2. Offertes zijn vrijblijvend en zijn 2 maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen
ondergaan door onvoorziene wijzigingen in werkzaamheden. Deze zullen altijd
vooraf en schriftelijk met opdrachtgever worden overlegd. Prijzen zijn exclusief BTW
en andere heffingen van overheidswege.
1.3. Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Nadere
mondelinge afspraken en bedingen binden de opdrachtgever eerst nadat deze
schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd.
2. Uitvoering van de overeenkomst
2.1. De opdrachtnemer zal zich inspannen om 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 bruikbaar resultaat.
2.2. De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig is om
een tijdige en juiste levering door de opdrachtnemer mogelijk te maken, zoals het
tijdelijk (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens.
2.3. Een door de opdrachtnemer opgegeven termijn voor het volbrengen van het werk
heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst
anders blijkt.
2.4. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen tien dagen na afronding
van de opdracht, schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden meegedeeld, bij
gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht
geheel te hebben aanvaard.
3. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten
3.1. Opdrachtnemer garandeert de originaliteit van de illustraties in het geleverde werk.
3.2. Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voorgekomen rechten
van intellectuele eigendom, toe aan de opdrachtnemer.
3.3. Tenzij anders overeengekomen, blijven in het kader van de opdracht tot stand
gekomen werktekeningen, illustraties, ontwerpen en animaties eigendom van de
opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of derden ter hand zijn
gesteld.
4. Gebruik en licentie
4.1 De opdrachtgever verkrijgt een onbeperkte en exclusieve licentie tot het gebruik van
het werk, voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging
overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming.
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4.2. De opdrachtgever is niet gerechtigd om, zonder schriftelijke toestemming van de
opdrachtnemer, het werk te wijzigen of aan te tasten. In geval van niet
overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook inbegrepen wijziging,
aantasting of verminking van het voorlopige of definitieve werk, heeft de
opdrachtnemer het recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van
ten minste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in
redellijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk.
4.3 Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde
resulaten te gebruiken en de aan de opdrachtgever verstrekte licentie komt te
vervallen als de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de
overeenkomst niet of niet volledig nakomt of als de opdracht, om welke reden dan
ook, voortijdig wordt beëindigd.
4.4. De opdrachtnemer heeft, met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever,
de vrijheid om het werk te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.
5. Betaling
5.1. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien na het
verstrijken van deze termijn door de opdrachtnemer nog geen (volledige) betaling is
ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de
wettelijke rente. Alle door de opdrachtnemer gemaakte kosten, zoals proceskosten
en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder inbegrepen de kosten voor
juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late
betalingen, komen ten laste van opdrachtgever.
6. Annulering
6.1. Bij annulering van de opdracht is, behalve bij aantoonbare wanprestatie van de
opdrachtnemer, volledige honorering verschuldigd.
7. Garanties en vrijwaringen
7.1. De opdrachtnemer garandeert dat het geleverde werk door haar is ontworpen en dat,
indien er auteursrecht op het werk rust, zij geldt als maker in de zin van de
Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken
7.2. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden
voortvloeiend uit de toepassing of het gebruik van het resultaat van de opdracht.
7.3. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken met betrekking tot
rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen
of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Tilburg, 27 februari 2017
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