
 

 

 

 
Algemene voorwaarden 
Van: 
Vandenende Communiceert 
Tournooi 51 
2924 VE  Krimpen aan den IJssel 
KVK- 54303885 
 
Artikel 1. Inleiding  
1.1 De algemene voorwaarden van Vandenende Communiceert (‘opdrachtnemer’) zijn van toepassing op de 

totstandkoming, inhoud en nakoming van alle tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten 
overeenkomsten.  

1.2 De algemene voorwaarden van opdrachtnemer zijn, bij uitsluiting van (iedere) andere algemene (inkoop-) 
voorwaarden, van toepassing. 

1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige 
bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht. Opdrachtnemer en opdrachtgever treden     
in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te 
komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht  
worden genomen. 

1.4 Opdrachtnemer is gerechtigd haar algemene voorwaarden te wijzigen en op bestaande overeenkomsten      
van toepassing te verklaren. 

 
Artikel 2: offerte 
2.1 De offerte wordt schriftelijk uitgebracht en blijft twee maanden van kracht.  
2.2 De geoffreerde bedragen en werkzaamheden zijn (mede) gebaseerd op de door opdrachtgever aangedragen 

documenten, tekeningen, berekeningen, gestelde vereisten aan hard- en software, en dergelijke, hierna: 
“informatie”. Opdrachtgever draagt het risico en de verantwoordelijkheid voor eventuele fouten, afwijkingen, 
onvolkomenheden en dergelijke die met de informatie is aangereikt, alsmede voor de daaruit voortvloeiende 
(meer)kosten, die door opdrachtgever aan opdrachtnemer moeten worden vergoed.   

2.3 De geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW.  
2.4 De offerte wordt door opdrachtgever aanvaard door middel van ondertekening van de offerte waarmee    

tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer de overeenkomst tot stand is gekomen. 
2.5 Opdrachtnemer rekent de kosten als gevolg van onvoorziene omstandigheden en voor rekening van 

opdrachtgever komende omstandigheden, evenals als gevolg van maatregelen die van overheidswege   
worden opgelegd, die aanvang of de voortgang van het werk vertragen aan opdrachtgever door.  

 
Artikel 3: verplichtingen van opdrachtgever 
3.1 Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat opdrachtnemer tijdig en altijd kan beschikken over de voor  

de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen, 
berekeningen en overige benodigde bescheiden om de opdracht goed te vervullen.  

3.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de tijdige ontvangst en het behoud van de benodigde vergunningen 
gedurende de uitvoering van werkzaamheden door opdrachtnemer.  

3.3 Het ontbreken of intrekken van een vergunning c.q. publiekrechtelijke toestemming of een daartegen 
aanhangig gemaakte bezwaar- of beroepsprocedure of een handhavende maatregel komen geheel voor 
risico en verantwoordelijkheid van opdrachtgever. 

3.4 Opdrachtgever moet een door opdrachtnemer ter beschikking gesteld model, prototype of proefdruk   
schriftelijk goedkeuren alvorens een werk te (laten) gebruiken, openbaar te maken en/of te verveelvoudigen. 

3.5 Opdrachtgever moet bij een uitvoering van het werk in verschillende opeenvolgende onderdelen of fases de 
werkzaamheden in de achterliggende periode schriftelijk goedkeuren alvorens opdrachtgever voortgang zal 
maken met de resterende werkzaamheden. 

3.6 Het is opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met opdrachtnemer gesloten overeenkomst aan  
derden over te dragen, behoudens de voorafgaande schriftelijk toestemming van opdrachtnemer. 

 
Artikel 4: aansprakelijkheid van opdrachtgever 
4.1 Opdrachtgever is aansprakelijk en verantwoordelijk voor schade als gevolg van eventuele fouten,     

afwijkingen, onvolkomenheden en dergelijke in de informatie zoals die de opdrachtnemer is aangereikt.  
4.2 Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht door 

derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.  
4.3 Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade en kosten voor opdrachtgever als gevolg van factoren die de 

aanvang of voortgang van het werk vertragen.  
 
Artikel 5: verplichtingen van opdrachtnemer 
5.1 Opdrachtnemer zal zich inspannen om binnen redelijke termijn de opdracht zorgvuldig en naar de     

bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. 
5.2 Opdrachtnemer is verplicht om haar werkzaamheden na aanvang regelmatig voort te zetten. Ingeval de 

uitvoering van haar werkzaamheden wordt verhinderd of bemoeilijkt door overmacht dan wel door voor 
rekening van opdrachtgever komende omstandigheden, zal opdrachtgever opdrachtnemer niet kunnen 
tegenwerpen dat deze haar verplichting tot voortzetting van haar werkzaamheden niet nakomt.  

5.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht 
bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door (haar aan te wijzen) derden. Het is opdrachtnemer 
toegestaan, ten behoeve van een offerte van een derde, de door opdrachtgever ter beschikking gestelde 
informatie aan derden te overhandigen, te tonen, te kopiëren of anderszins te vermenigvuldigen. 

5.4 Opdrachtnemer is gerechtigd met de inachtneming van de belangen van de opdrachtgever een werk te 
gebruiken ten behoeve van eigen publiciteit of promotie. 

5.5 Opdrachtnemer is niet gehouden tot het verrichten van onderzoek naar een recht dat derden op grond van   
een intellectueel eigendomsrecht, zoals een auteursrecht, tekeningen- en modellenrecht of octrooirecht, 
kunnen doen laten gelden. 

 
Artikel 6: aansprakelijkheid van opdrachtnemer 
6.1 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor door opdrachtgever geleden schade indien opdrachtnemer 

toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van enige op haar rustende verplichting of tegen 
opdrachtgever een onrechtmatige daad heeft gepleegd, en voor zover opdrachtgever bewijst dat deze    
schade te wijten is aan de opzet of grove schuld, aantoonbare nalatigheid van opdrachtnemer. 

6.2 Opdrachtnemer heeft aansprakelijkheid voor de indirecte schade voor opdrachtgever, zoals, maar    
uitdrukkelijk niet beperkt tot immateriële schade, gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde winst en/of    
gederfde omzet, uitgesloten. 

6.3 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is gelimiteerd tot de prijs van de desbetreffende opdracht en in    
ieder geval te allen tijde beperkt tot het bedrag van de verzekerde som dat in het desbetreffende geval uit 
hoofde  van een door opdrachtnemer gesloten verzekering wordt uitgekeerd (verminderd met het eigen risico). 

6.4 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door opdrachtgever     
ingeschakelde derden, tekeningen, informatie en dergelijke.  

6.5 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, veroorzaakt als gevolg van de    
door of namens opdrachtgever ingeschakelde derden en door het niet (tijdig) verstrekken van de benodigde 
gegevens, het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens door opdrachtgever en/of de kwaliteit van 
de door opdrachtgever voorgeschreven materialen of software. 

6.6 Het is opdrachtgever niet toegestaan in strijd met de bepalingen, strekking en geest van de overeenkomst, 
zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer, een werk te (laten) gebruiken, openbaar te maken 
en/of te verveelvoudigen. 

6.7 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer en de door deze bij de uitvoering van haar verplichtingen 
ingeschakelde (hulp)personen tegen alle aanspraken van derden. 

6.8 Elke aansprakelijkheid voor opdrachtnemer vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de 
opdracht is voltooid.  

 
Artikel 7: eigendomsvoorbehoud en intellectueel eigendom 
7.1 Opdrachtnemer blijft eigenaar van alle ten behoeve van de werkzaamheden geleverde zaken, documenten    

en dergelijke, totdat alle vorderingen die opdrachtnemer op opdrachtgever heeft, zullen zijn voldaan.  
7.2 Indien opdrachtgever in de nakoming van zijn verplichtingen tegen opdrachtnemer tekort schiet of 

opdrachtnemer goede gronden heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is   
opdrachtnemer gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen en de tot de 
werkzaamheden behorende zaken onder zich te houden en afgifte c.q. ter beschikking stelling op te schorten, 
totdat opdrachtgever al zijn verplichtingen tegen opdrachtnemer heeft voldaan, waaronder begrepen 
vergoeding van kosten betrekking hebbende op het retentierecht van opdrachtnemer. 

7.3 De (aanspraken op) intellectuele rechten (zoals auteursrecht) van opdrachtnemer betreffende afgegeven 
documenten evenals inzake ontwerpen en dergelijke, blijven altijd berusten bij opdrachtnemer. 

7.4 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen. 
 
Artikel 8: uitvoeringsduur en uitstel van werkzaamheden 
8.1 Opdrachtnemer heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden 

uitgevoerd indien door overmacht, door voor rekening van opdrachtgever komende omstandigheden, of  
door wijziging in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering, niet van opdrachtnemer kan 
worden gevergd dat de werkzaamheden binnen een (eventueel) overeengekomen termijn worden afgerond.  
De daaruit voortvloeiende meer(werk)kosten zijn voor rekening van opdrachtgever.  

8.2 Indien tussen partijen een termijn is afgesproken waarbinnen de werkzaamheden van opdrachtnemer  
afgerond zijn, dan geeft dit de opdrachtgever bij overschrijding van de termijn geen recht op een vergoeding. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen. 
8.3 Indien de aanvang of de voortgang van de werkzaamheden van opdrachtnemer worden vertraagd of  

stilgelegd door factoren, waarvoor opdrachtgever verantwoordelijk is dan wel waarvoor opdrachtnemer  
niets te verwijten valt, dienen de daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende schade en (meer)kosten door 
opdrachtgever te worden vergoed.  

8.4 Opdrachtnemer zal voor zover noodzakelijk en desgevraagd opdrachtgever tussentijds over de voortgang van de 
werkzaamheden informeren 

 
Artikel 9: ontbinding en opzegging  

9.1 Opdrachtnemer heeft in geval opdrachtgever: 
a enige verplichting tegen opdrachtnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt; 
b een schuldenregeling met zijn crediteuren treft, surseance van betaling vraagt, onder curatele wordt gesteld of 

anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren; 
c in staat van faillissement wordt verklaard; 
d zijn bedrijf sluit of overdraagt; 
e overlijdt; 
f indien hij een vennootschap is, ontbonden wordt; 
g oneigenlijk gebruik maakt van Internet; 
h informatie verspreidt in strijd met (inter)nationale wet- en regelgeving en goede zeden en openbare orde en/of de 

Netetiquette; 
i informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of 

anderszins als kwetsend gekwalificeerd kan worden; 
j Adult pages, commerciële MP3, warez en/of webcams plaatst op de virtuele servers en/of shared hosting servers  

van opdrachtnemer; 
k spam verspreidt; 
l inbreuk pleegt op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of anderszins handelt in strijd met het intellectuele 

eigendomsrecht van derden; 
m kinderpornografie verspreidt; 
n zich zonder toestemming de toegang tot een andere computer probeert en weet te verwerven, op welke wijze dan 

ook, waaronder door middel van het gebruik van valse signalen, toegangscode en/of hoedanigheid, 
 het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden  

of door opzegging te doen eindigen, zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst, waarbij 
opdrachtgever geacht wordt van rechtswege in verzuim te zijn geraakt, zonder dat opdrachtnemer tot enige 
schadevergoeding gehouden is, doch onverminderd de verdere toekomende rechten van opdrachtnemer.  

9.2 Indien opdrachtnemer de uitvoering van de overeenkomst opschort en later deze alsnog uitvoert, is opdrachtgever 
verplicht de schade welke opdrachtnemer heeft geleden, aan haar te vergoeden. 

9.3 Wanneer opdrachtnemer de overeenkomst ontbindt en opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk 
(tussentijds) opzegt, heeft opdrachtnemer in dat geval recht heeft op betaling van de overeengekomen (opdracht)prijs, 
vermeerderd met de kosten en/of schade die zij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd  
met de haar door de beëindiging bespaarde kosten, één en ander volgens de berekening van opdrachtnemer, die voor 
opdrachtgever bindend zal zijn behoudens tegenbewijs. 

 
Artikel 10: aanvaarding werk en reclame 
10.1 Opdrachtgever is gehouden klachten zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen 10 werkdagen na afronding van  

de opdracht schriftelijk aan opdrachtnemer mede te delen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het 
resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard. 

10.2 Opdrachtgever dient opdrachtnemer onverwijld, deugdelijk en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijk in gebreke te stellen 
en opdrachtnemer een redelijke termijn voor nakoming van de overeenkomst te bieden.  

 
Artikel 11: betaling 
11.1 Indien betaling in termijnen is overeengekomen, stuurt opdrachtnemer telkens bij of na het verschijnen van een 

betalingstermijn de desbetreffende factuur aan opdrachtgever. 
11.2 Opdrachtnemer zal na afronding van de opdracht een factuur aan opdrachtgever zenden met een fatale termijn. De   

door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde omzetbelasting wordt afzonderlijk vermeld. 
11.3 Opdrachtnemer zal zijn honorarium voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering 

van de opdracht maandelijks in rekening te brengen. 
11.4 Indien opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling binnen 21 dagen na de factuurdatum van hetgeen hij 

opdrachtnemer als gevolg van de overeenkomst verschuldigd is, is opdrachtgever daarover de wettelijke    
(handels)rente verschuldigd vanaf de vervaldatum. 

11.5 Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt is opdrachtnemer gerechtigd tot invordering van het verschuldigde over te gaan, 
mits zij opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en die betaling is   
uitgebleven. Indien opdrachtnemer tot invordering overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten     
voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtnemer is gerechtigd deze kosten te fixeren op 10% van de verschuldigde 
hoofdsom, met een minimum van € 150,00 (exclusief BTW). Indien opdrachtgever na aanmaning niet tijdig betaalt,  
wordt het in het voorgaande artikel 11.4 bedoelde rentepercentage met 2% verhoogd 

11.6 Indien opdrachtgever een termijn niet tijdig betaalt, is opdrachtnemer gerechtigd haar werkzaamheden stil te leggen     
tot het moment waarop de verschuldigde termijn is voldaan, mits zij opdrachtgever schriftelijk heeft gemaand om    
alsnog binnen 7 dagen te betalen en die betaling is uitgebleven. Het in de vorige zin bepaalde laat onverlet het recht   
van opdrachtnemer op vergoeding van schade, kosten en rente. 

11.7 Opdrachtgever is verplicht om alle betalingen uit hoofde van de overeenkomst zonder opschorting, verrekening en/of 
korting, te voldoen aan opdrachtnemer. 

 
Artikel 12: geheimhouding 
Opdrachtnemer en opdrachtgever dienen te voorkomen dat, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
wederpartij, vertrouwelijke informatie die de andere partij of overeenkomst aangaat, ter kennis of in handen van derden komt, 
met uitzondering van een openbaarmaking op grond van een rechterlijk bevel of enig andere wettelijke verplichting tot 
informatieverstrekking. De verplichting tot geheimhouding zal tevens gelden voor het personeel en derden die bij de    
uitvoering van de opdracht zijn ingeschakeld. 
 
Artikel 13: geschillen 
13.1  Op de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.  
13.2  Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd –  
         die naar aanleiding van deze overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen  
         opdrachtgever en opdrachtnemer mochten ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter in het  
         arrondissement ’s-Gravenhage.  




