
Algemene voorwaarden - Marketing Schmarketing 

1. Algemeen & Definities. 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

Bureau:  Marketing Schmarketing., gevestigd te Haarlem, Nederland. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te 

Amsterdam onder nummer: 70580197. 

Opdrachtgever:  De partij die een Overeenkomst met Bureau aangaat, aan Bureau een opdracht verstrekt, diensten 

afneemt, wie het Bureau een Overeenkomst aangaat of met wie het Bureau in onderhandeling is over het sluiten van 

een Overeenkomst; 

Werkzaamheden: Alle werkzaamheden waarvoor opdracht is gegeven of die door Bureau uit anderen hoofde, met 

betrekking tot de Overeenkomst of offerte worden verricht. 

Bescheiden: Alle door de Opdrachtgever aan Bureau ter beschikking gestelde zaken waaronder: stukken,  informatie, 

materialen of gegevensdragers, als ook alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Bureau 

vervaardigde zaken, waaronder documenten. 

  

Algemene voorwaarden: De onderhavige algemene voorwaarden. 

Overeenkomst c.q. opdracht: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Bureau, conform het bepaalde in de 

Overeenkomst en/of opdrachtbevestiging. 

Diensten: De advisering en begeleiding door het Bureau op het gebied van marketingcommunicatie, aanzien van 
goederen, diensten en/of merken van de Opdrachtgever op grond van een Overeenkomst;  

Materialen: Alle ontwerpen, teksten, beschrijvingen, rapporten, adviezen, artistieke prestaties, litho’s, dia’s, films en 
andere materialen die het Bureau in verband met een Overeenkomst ontwikkelt of doet ontwikkelen;  

Toeleveranciers: Alle derden die op verzoek van het Bureau producten of diensten aan het Bureau leveren in verband 
met de uitvoering van een Overeenkomst, waaronder maar niet uitsluitend freelancers, productiemaatschappijen, 
grafische bedrijven, illustratoren, fotografen, modellen, castingbureaus, onderzoeksbureaus, media-exploitanten, 
media inkoop- en adviesbureaus, internetsitebouwers, componisten, muzikanten en collectieve  rechtenbureaus. 

2. Toepasselijkheid. 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, offertes, opdrachtsvoorstellen,  

 en alle overige handelingen en rechtshandelingen van Bureau en Opdrachtgever en gelden, voor zover   

 mogelijk, tevens voor eventuele derden die als gemachtigden van Opdrachtgever optreden. 

2.2 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk 

 zijn overeengekomen. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Opdrachtgever 

 zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door Bureau uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.3  Indien Bureau niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet  

 dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Bureau in enigerlei   
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 mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze   

 algemene voorwaarden te verlangen. 

2.4  De Overeenkomst komt tot stand, zodra de aanvaarding van het aanbod Bureau heeft bereikt. Door de   

 acceptatie verklaart de Opdrachtgever zich akkoord met de toepasselijk verklaring van deze algemene   

 voorwaarden en doet hij, zo nodig, afstand van een toepasselijk verklaring van eigen algemene   

 voorwaarden. Overeenkomsten worden uiteindelijk schriftelijk vastgelegd. 

2.5  Wanneer het Bureau een Toeleverancier inschakelt voor de uitvoering van de Overeenkomst zullen de   

 voorwaarden waaronder de Overeenkomst tussen het Bureau en de Toeleverancier tot stand komt tevens   

 van toepassing zijn op de Overeenkomst tussen het Bureau en Opdrachtgever, onverminderd de overige op  

 grond van de Overeenkomst geldende rechten en verplichtingen tussen Bureau en Opdrachtgever. Indien  

 Opdrachtgever geen exemplaar van de voorwaarden van de Toeleverancier heeft ontvangen, zal het   

 Bureau deze op eerste verzoek kosteloos toezenden.  

2.6  In geval van strijdigheid tussen de Voorwaarden en de jegens het Bureau geldende voorwaarden van een  

 Toeleverancier, prevaleren de voorwaarden waaraan het Bureau in verband met een bepaald onderwerp  

 jegens een Toeleverancier is gebonden. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van    

 Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

3. Totstandkoming van Overeenkomsten 
3.1  Een aanbieding, begroting of prijsopgave bindt het Bureau niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het  

 verstrekken van een opdracht door Opdrachtgever. Een Overeenkomst komt slechts tot stand voor zover het  

 Bureau een opdracht van Opdrachtgever schriftelijk aanvaardt of indien door het Bureau uitvoering aan een  

 opdracht wordt gegeven. Indien het Bureau op verzoek van Opdrachtgever enige prestatie verricht voordat  

 een Overeenkomst tot stand is gekomen zal Opdrachtgever het Bureau daarvoor betalen conform de dan  

 bij het Bureau geldende tarieven.  

3.2  Wijzigingen in een Overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Indien een   

 wijziging een substantiële inperking van de Diensten inhoudt, kan het Bureau verlangen dat de wijziging pas  

 ingaat na afloop van een termijn gelijk aan de opzegtermijn als bepaald in artikel 12.1. De kosten in verband 

 met wijzigingen in de Overeenkomst komen voor rekening van Opdrachtgever.  

3.3  Het Bureau is gerechtigd een aanbod of een opdracht niet te aanvaarden zonder opgave van redenen.   

 Ook na totstandkoming van een Overeenkomst is het Bureau gerechtigd een aanbod of opdracht zonder  

 opgave van redenen te annuleren, tot één week na goedkeuring door Opdrachtgever van een begroting of  

 opdrachtvoorstel, in welk geval het Bureau niet is gehouden tot meer dan restitutie van het eventueel door  

 Opdrachtgever reeds vooruitbetaalde. 

4. Offertes en aanbiedingen. 
4.1  Een verstuurde offerte of aanbieding is tot 14 (veertien) dagen na dagtekening geldig, tenzij Bureau anders  

 aangeeft. 

4.2  Indien geen aanvaardingstermijn gesteld is, kan aan de offerte op generlei wijze enig recht worden   

 ontleend. 

4.3  Indien Opdrachtgever een offerte aanvaardt, behoudt Bureau het recht om het aanbod binnen 2 werkdagen  

 na aanvaarding te herroepen. 
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4.4  Bureau kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat  

 de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

4.5  Een samengestelde prijsopgave verplicht Bureau niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht  

 tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

4.6  Indien de aanvaarding van de offerte afwijkt dan is Bureau daaraan niet gebonden. De    

 Overeenkomst komt dan niet Overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Bureau anders  

 aangeeft. 

4.7 Gedane offertes zijn in beginsel prijsindicaties en gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 

5. Uitvoering van Overeenkomsten  
5.1  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden Opdrachten uitgevoerd gedurende normale werkuren  

 en onder normale omstandigheden. Indien bij de uitvoering blijkt dat aanpassingen of afwijkingen van de  

 Overeenkomst nuttig of nodig zijn, treedt het Bureau in overleg met Opdrachtgever.  

5.2  Gewenste wijzigingen in verstrekte opdrachten dienen tijdig en schriftelijk aan het Bureau worden   

 medegedeeld. Mondeling medegedeelde wijzigingen zijn voor risico van het Bureau.  

5.3  Overschrijdingen van de in het opdrachtvoorstel opgenomen begroting tot 10% worden als begrotingsrisico  

 door Opdrachtgever aanvaard en hoeven door het Bureau niet vooraf aan Opdrachtgever te worden   

 gemeld. Opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn, tenzij schriftelijk   

 uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige (af)levering dient het Bureau derhalve schriftelijk in   

 gebreke te worden gesteld alvorens zij in verzuim verkeert.  

5.4  Indien Opdrachtgever na afronding door Bureau van de overeengekomen Diensten, de uit de betreffende  

 opdracht resulterende Materialen aanvaardt, zullen eventuele met betrekking tot deze Materialen   

 naderhand uit te voeren werkzaamheden door Bureau apart worden begroot en gefactureerd. 

6. Wijziging van de opdracht 

6.1  Indien tijdens uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen  

 of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst   

 overgaan. 

6.2  Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Bureau een verzoek tot wijziging, aanvulling of intrekking van de  

 Overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben   

 bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden. Bureau heeft dan recht op betaling van de  

 verrichte arbeid aan de oorspronkelijke opdracht. 

6.3  Wordt de Overeenkomst gewijzigd of aangevuld, dan kan het tijdstip van de voltooiing van de uitvoering  

 daardoor worden beïnvloed. Bureau zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 

6.4  Indien de wijziging of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal  

 Bureau de Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten. 

6.5  Indien de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan Bureau  

 kunnen worden toegerekend, dan zal Bureau geen meerkosten in rekening brengen. Indien wijziging of   

 aanvulling van de Overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan Opdrachtgever kunnen worden  

toegerekend, zal Bureau wel meerkosten in rekening brengen. 
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7. Annuleren of tussentijds beëindigen van de opdracht 
 Opdrachtgever kan een opdracht uitsluitend schriftelijk annuleren indien zich na het tot stand komen van een  

 Overeenkomst of verlening van de opdracht een wijziging van omstandigheden heeft voorgedaan die van  

 dusdanige aard is dat redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Overeenkomst (in ongewijzigde vorm)  

 in stand blijft en het Bureau deze annulering aanvaardt. In dat geval zal Opdrachtgever het Bureau alle   

 gemaakte kosten en nog te maken kosten conform Overeenkomst, de bestede uren inbegrepen aan   

 Opdrachtgever in rekening brengen. Hieronder wordt tevens verstaan de door het Bureau reeds aangegane  

 verplichtingen met Toeleveranciers. Daarnaast is Opdrachtgever alsdan een vergoeding verschuldigd voor  

 gederfde winst met betrekking tot de geannuleerde opdracht.  

8. Toeleveranciers  

8.1  Het Bureau is gerechtigd om bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik te maken van door het Bureau  

 geselecteerde Toeleveranciers. Alsdan is het Bureau jegens Opdrachtgever mede aansprakelijk voor een  

 door die Toeleverancier begane fout.  

8.2  Het in het voorgaande lid bepaalde vindt, onverminderd het overige bepaalde in artikel 2.5, geen   

 toepassing indien op grond van de tussen de Toeleverancier en het Bureau van toepassing zijnde   

 voorwaarden, een beperking van aansprakelijkheid van de Toeleverancier jegens het Bureau geldt. Alsdan  

 geldt deze beperking van aansprakelijkheid eveneens in de verhouding tussen Opdrachtgever en het   

 Bureau.  

8.3  Indien het Bureau bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt van door Opdrachtgever zelf   

 geselecteerde Toeleveranciers, berust de verantwoordelijkheid voor de keuze en de prestaties van de   

 Toeleveranciers bij Opdrachtgever. 

8.4  Het Bureau zorgt ervoor dat Toeleveranciers aan het Bureau factureren met specificaties van alle geleverde  

 goederen en diensten per opdracht. Het Bureau zal de gefactureerde bedragen door middel van een eigen  

 factuur doorberekenen aan Opdrachtgever. 

9. Honorering en facturering  
9.1  De diensten van het Bureau worden door de Opdrachtgever gehonoreerd op basis van de door het Bureau  

 opgestelde en door opdrachtgever goedgekeurde begroting.  

9.2  Ingeval de Opdrachtgever verlangt dat het Bureau geen werkzaamheden verricht voor producten of   

 diensten die direct concurreren met het product, dienst en/of het merk van Opdrachtgever, dan heeft het   

 Bureau recht op een nader overeen te komen exclusiviteitsvergoeding.  

9.3  Het Bureau factureert de Diensten per opdracht en/of tijdsperiode. De facturering geschiedt zo mogelijk   

 binnen 15 dagen na de maand waarin de Diensten door het Bureau en/of Toeleveranciers zijn verricht. Het  

 Bureau is gerechtigd tot voor- of deelfacturering voor zover de omvang en de aard van de werkzaamheden  

 dit naar haar oordeel vereisen.  

9.4  In afwijking van het voorgaande lid geldt dat de productiekosten van inkoop- en mediakosten door de   

 Opdrachtgever volledig dienen te zijn betaald aan het Bureau voor het tijdstip waarop het Bureau tot   

 betaling van deze kosten verplicht is.  

9.5  Alle prijzen van het Bureau zijn uitgedrukt in EUR en exclusief BTW. Tenzij nadrukkelijk anders    

 overeengekomen, komen alle heffingen of belastingen opgelegd of geheven terzake van de Diensten ten  

 laste van Opdrachtgever. Elke verandering van de factoren die op de prijs van het Bureau van invloed zijn,  

Algemene voorwaarden MARKETING SCHMARKETING Pagina   van  4 9



 waaronder prijzen van derden, valutakoersen, verzekeringstarieven en overige heffingen of belastingen, kan  

 het Bureau doorberekenen aan Opdrachtgever. 

10. Betaling  

10.1  Opdrachtgever voldoet de facturen binnen 14 of 30 dagen na factuurdatum, afhankelijk van in de   

 Overeenkomst genoemde betalingstermijn. Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is   

 Opdrachtgever in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen van het Bureau op Opdrachtgever uit welken  

 hoofde onmiddellijk en geheel opeisbaar. Opdrachtgever is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle   

 bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag de wettelijke  

 (handels)rente verschuldigd.  

10.2  Alle kosten van het Bureau ter verkrijging van de verschuldigde bedragen buiten rechte komen voor rekening  

 van Opdrachtgever. Deze kosten bedragen minimaal 15% van het door het Bureau het verschuldigde   

 bedrag en zullen in geen geval minder bedragen dan EUR 250 per uitstaande factuur, onverminderd het   

 recht van het Bureau om de werkelijke kosten te vorderen.  

11. Intellectuele Eigendomsrechten  

11.1  Opdrachtgever garandeert dat op goederen die in het kader van een Overeenkomst aan het Bureau ter   

 beschikking worden gesteld geen (intellectuele) eigendomsrechten van derden rusten dan wel dat   

 Opdrachtgever mede ten behoeve van het Bureau toestemming heeft gekregen die goederen te (doen)   

 gebruiken. Verder garandeert Opdrachtgever dat door het gebruik van die goederen geen inbreuk wordt  

 gemaakt op (wettelijke) voorschriften en bepalingen. Opdrachtgever vrijwaart het Bureau voor alle   

 aanspraken van derden en voor alle door het Bureau geleden of te lijden schade als gevolg van het gebruik  

 van de goederen door het Bureau. Opdrachtgever is verplicht om in geval van een aanspraak van een   

 derde het Bureau binnen 48 uur schriftelijk te informeren en desgevraagd het Bureau van alle relevante   

 informatie te voorzien en bijstand te verlenen die noodzakelijk is voor het voeren van verweer of    

 schikkingsonderhandelingen.  

11.2 Alle resultaten van de door het Bureau ten behoeve van Opdrachtgever verleende Diensten worden geacht  

 beschermd te zijn door intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten,   

 databankrechten en industriële eigendomsrechten (hierna: “intellectuele eigendomsrechten”).Tenzij   

 uitdrukkelijk anders overeengekomen berusten alle intellectuele eigendomsrechten op de resultaten van alle  

 Diensten bij, en worden zonodig bij deze overgedragen aan, het Bureau. Indien een van de    

 bovengenoemde rechten uitsluitend kan worden verkregen door middel van registratie, dan zal het Bureau  

 daar uitsluitend toe gerechtigd zijn.  

11.3  Indien voor de overdracht van de intellectuele eigendomsrechten een nadere akte is vereist, zal    

 Opdrachtgever op eerste verzoek van het Bureau zonder nadere voorwaarden zijn medewerking verlenen  

 aan de opstelling en ondertekening van een dergelijke akte. Opdrachtgever zal het Bureau tot het moment  

 van overdracht een exclusieve licentie verstrekken om de betreffende intellectuele eigendomsrechten te   

 gebruiken op welke manier en in welke vorm dan ook, alsmede een volmacht om deze rechten op eigen   

 naam uit te oefenen. Indien Opdrachtgever aan zijn verplichtingen jegens het Bureau heeft voldaan, zal   

 Opdrachtgever een licentie verkrijgen om de resultaten van de ten behoeve van Opdrachtgever verleende  

 Diensten te gebruiken. Behoudens andersluidende afspraak wordt de betreffende licentie geacht te zijn   

 verstrekt ten behoeve van gebruik door Opdrachtgever in Nederland voor de periode van een half jaar en  
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 ten behoeve van de media waarvoor de betreffende Diensten door het Bureau zijn ontwikkeld. Het is   

 Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het Bureau de   

 resultaten van de Diensten op andere wijze te gebruiken dan expliciet overeengekomen. Opdrachtgever   

 vrijwaart het Bureau voor alle door haar geleden schaden en/of aanspraken van derden terzake enig ander  

 gebruik dan overeengekomen.  

11.4  De Intellectuele eigendomsrechten die rusten op de resultaten van de Diensten kunnen uitsluitend aan   

 Opdrachtgever worden overgedragen indien dit schriftelijk is overeengekomen. De Opdrachtgever is   

 gerechtigd om de resultaten van de Diensten buiten Nederland te gebruiken tegen betaling van een nader  

 overeen te komen vergoeding. Indien Opdrachtgever de bij Toeleveranciers van het Bureau berustende   

 intellectuele eigendomsrechten wenst te verwerven dan dient hij dit schriftelijk aan het Bureau kenbaar te   

 maken op het moment van het verstrekken van de opdracht dan wel zo spoedig mogelijk daarna. Het   

 Bureau zal alsdan met de betreffende Toeleverancier(s) in overleg treden om te bezien of een overdracht  

 van intellectuele eigendomsrechten aan Opdrachtgever mogelijk is. 

12. Aansprakelijkheid  

12.1  Opdrachtgever staat jegens het Bureau in voor de juistheid en volledigheid van de informatie die   

 Opdrachtgever heeft verstrekt aan het Bureau omtrent zichzelf en haar producten, diensten en/of merken en  

 vrijwaart het Bureau voor alle aanspraken van derden terzake.  

12.2  Het Bureau zal de Diensten met de nodige zorgvuldigheid verrichten en ervoor zorgen dat deze voldoen  

 aan de toepasselijke wettelijke vereisten. Mocht het noodzakelijk zijn om op het gebied van de geldende  

 regelgeving juridisch advies in te winnen, dan komen de daarvoor verschuldigde kosten voor rekening van  

 Opdrachtgever.  

12.3  Indien het Bureau bij de uitvoering van een Overeenkomst betwijfelt of de Diensten voldoen aan de in lid 2  

 van dit artikel bedoelde regelgeving, dan zal het Bureau dit aan Opdrachtgever mededelen. Als   

 Opdrachtgever een begroting of opdrachtvoorstel van het Bureau desondanks goedkeurt, zal het Bureau   

 niet aansprakelijk zijn jegens Opdrachtgever voor schade die voortvloeit uit het feit dat de Diensten niet aan  

 de in lid 2 bedoelde regelgeving voldoen en zal Opdrachtgever het Bureau vrijwaren voor aanspraken van  

 derden terzake.  

12.4  De aansprakelijkheid van Bureau is beperkt tot de schade die te beschouwen is als een onmiddellijk en   

 duidelijk gevolg van de niet-nakoming of gebrekkige nakoming, een en ander beperkt tot het bedrag dat   

 door de verzekering van Bureau wordt gedekt. Deze verzekering kent  beperkingen in dekking, onder meer  

 wat betreft de hoogte van de schades en wat betreft het aantal schadegevallen per jaar. Indien de   

 verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt,   

 wordt de aansprakelijkheid beperkt tot éénmaal de  hoogte van het factuurbedrag betreffende    

 factuurbedrag dan wel de periode van het factuurbedrag waarop de schade betrekking heeft. 

12.5  Behoudens opzet of grove schuld van de statutaire directie van het Bureau bij de keuze van in te schakelen  

 Toeleveranciers is de aansprakelijkheid van het Bureau voor schade als gevolg van werkzaamheden van   

 door het Bureau geselecteerde Toeleveranciers beperkt tot de bedragen die het Bureau op de    

 Toeleveranciers kan verhalen. Het Bureau zal zich in voorkomende gevallen inspannen om een zo hoog   

 mogelijke schadevergoeding van de betrokken Toeleveranciers te verkrijgen. 

12.6  Bureau is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt verstaan:    

 gevolgschade; gederfde winst; gemiste besparingen; schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. 
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12.7  Opdrachtgever vrijwaart het Bureau voor en van alle aanspraken van derden, hoegenaamd ook,   

 verbandhoudende met een Overeenkomst c.q. voortvloeiend uit de uitvoering van een Overeenkomst.  

12.8  Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Opdrachtgever jegens het Bureau in verband met  

 door het Bureau verrichte werkzaamheden vervallen zodra een periode van één jaar is verstreken na de   

 dag waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die  

 rechten en bevoegdheden. 

12.9  Iedere aansprakelijkheid van Bureau voor het - al dan niet tijdelijk – niet beschikbaar zijn Van de door   

 Bureau ontworpen, ontwikkelde, onderhouden en/of beheerde website is uitgesloten. Tevens is iedere   

 aansprakelijkheid van Bureau uitgesloten voor het niet, niet juist of niet volledig presenteren van de inhoud  

 van de website, het onjuist of niet functioneren van onderdelen van de website, alsook voor het vrijkomen van  

 – al dan niet vertrouwelijke – gegevens uit een besloten deel van de website. 

12.10  Bureau kan nimmer gehouden worden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.    

 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het maken en bezitten van een reservekopie. 

13. Overmacht  
13.1  Als het Bureau door overmacht niet aan zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, worden die  

 verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien de overmachtstoestand een   

 maand heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te  

 ontbinden voor zover die ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is. In geval van overmacht heeft   

 Opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als het Bureau als gevolg van de   

 overmacht enig voordeel mocht hebben.  

13.2  Onder overmacht van het Bureau wordt verstaan elke van de wil van het Bureau onafhankelijke    

 omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk  

 wordt verhinderd of waardoor de nakoming in redelijkheid niet van het Bureau kan worden verlangd,   

 ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die   

 omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de   

 productie door het Bureau of haar Toeleveranciers of diens toeleveranciers of bij het eigen of door derden  

 verzorgde transport of maatregelen van overheidsinstanties. 

14. Duur en beëindiging van Overeenkomsten  
14.1  Indien Opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de   

 Overeenkomst mocht voortvloeien, is Opdrachtgever in verzuim en is het Bureau gerechtigd zonder   

 ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat betaling 

 voldoende zeker is gesteld en/of de Overeenkomst met Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden,  

 een en ander onverminderd andere rechten van het Bureau onder welke Overeenkomst met Opdrachtgever  

 dan ook en zonder dat het Bureau tot enige schadevergoeding is gehouden.  

14.2  In geval van faillissement, (voorlopige) surséance van betaling, stillegging of liquidatie van de onderneming  

 van Opdrachtgever of indien Opdrachtgever weet dat één van deze situaties zich zal gaan voordoen, is   

 Opdrachtgever verplicht het Bureau hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen en zullen alle   

 Overeenkomsten met Opdrachtgever van rechtswege zijn ontbonden, tenzij het Bureau Opdrachtgever   

 meedeelt nakoming van een deel van de betreffende Overeenkomst te wensen, in welk geval het Bureau  

 zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende Overeenkomsten op te schorten   
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 totdat betaling voldoende zeker is gesteld en/of al zijn eventuele betalingsverplichtingen ten opzichte van  

 Opdrachtgever op te schorten, een en ander onverminderd andere rechten van het Bureau onder welke   

 Overeenkomst met Opdrachtgever dan ook en zonder dat het Bureau tot enige schadevergoeding is   

 gehouden.  

14.3 In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in het vorige lid zijn alle vorderingen van het Bureau op  

 Opdrachtgever onmiddellijk en volledig opeisbaar en is het Bureau gerechtigd de betreffende producten  

 terug te nemen. In dat geval zullen het Bureau en haar gemachtigde(n) gerechtigd zijn om de bij   

 Opdrachtgever in gebruik zijnde terreinen en gebouwen te betreden teneinde de producten in bezit te   

 nemen.  

14.4  Indien het Bureau gebruik maakt van zijn bevoegdheid tot ontbinding als genoemd in artikel 12.3 of indien  

 een in artikel 12.4 bedoelde situatie zich voordoet is het Bureau bevoegd een eventueel aan Opdrachtgever 

 te restitueren bedrag te verrekenen met een vergoeding voor reeds verrichte werkzaamheden alsmede een  

 vergoeding voor te derven winst. 

14.5  Door de ontbinding worden de over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.    

 Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Bureau/verkoper geleden schade, 

15.6  Indien er gerede twijfel bij Bureau bestaat omtrent de betalingscapaciteit van Opdrachtgever, is Bureau   

 bevoegd het verrichten van werkzaamheden uit te stellen, totdat Opdrachtgever zekerheid voor de betaling  

 heeft verschaft. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Bureau voor deze vertraagde aflevering te   

 lijden directe- en indirecte schade. 

16. Exclusiviteit  

 Tijdens de duur van een Overeenkomst zullen Opdrachtgever noch haar Nederlandse     

 groepsmaatschappijen zonder schriftelijke toestemming van het Bureau opdrachten aan andere bureaus   

 verstrekken voor het verrichten van diensten, die gelijk of gelijksoortig zijn met de door het Bureau in het   

 kader van de Overeenkomst voor de Opdrachtgever te verrichten diensten.  

17. Slotbepalingen  

17.1 Het is het Bureau toegestaan de in enige Overeenkomst met Opdrachtgever omschreven rechten en   

 verplichtingen aan derden over te dragen. Het Bureau is niet tot enige schadevergoeding terzake gehouden.  

 Opdrachtgever kan rechten en verplichtingen uit enige overeenkomst niet dan na toestemming van het   

 Bureau aan derden overdragen.  

17.2  Een Overeenkomst, inclusief deze Voorwaarden, is een volledige weergave van de rechten en verplichtingen  

 van partijen en treedt in de plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken,   

 verklaringen, uitlatingen of gedragingen van partijen.  

17.3  Op deze Voorwaarden, alsmede op alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle   

 geschillen die ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst of deze Voorwaarden zijn bij uitsluiting   

 onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam.  

17.4  Indien en voor zover op enige bepaling van deze voorwaarden geen beroep kan worden gedaan op   

 grond van een dwingende wettelijke bepaling, het onredelijk karakter van deze voorwaarden dan wel op  

 grond van de redelijkheid en billijkheid, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking  
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 in elk geval een zoveel mogelijk daarmee overeenstemmende betekenis toe dat op de betreffende bepaling  

 wel terecht een beroep kan worden gedaan.  

17.5  Deze voorwaarden kunnen door enkele mededeling zijdens het Bureau aan Opdrachtgever worden   

 gewijzigd. Bij gebreke van protest binnen 30 dagen na mededeling gelden de gewijzigde Voorwaarden  

 vanaf de dag der mededeling op alle nieuwe Overeenkomsten alsook op alle nog lopende    

 Overeenkomsten voorzover deze worden uitgevoerd na de dag der mededeling.
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