Algemene Voorwaarden / 2015
Pagina: 1

ARTIKEL 1: ALGEMEEN
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst
tussen Wil Je Koffie en een Opdrachtgever waarop Wil Je Koffie deze voorwaarden van
toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk
is afgeweken.
1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Wil Je Koffie,
voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
1.3 Aanvullingen op en/of afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend, indien en voor
zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en uitsluitend voor de aanbiedingen, offertes en
overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn.
1.4 De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand
gewezen.
1.5 Indien Opdrachtgever niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat
de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Wil Je Koffie in enigerlei mate het recht zou
verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
1.6 De kopjes boven de artikelen in onderhavige voorwaarden dienen slechts ter vergroting van de
leesbaarheid en kunnen niet de werking of de reikwijdte van deze algemene voorwaarden beperken of
anderszins beïnvloeden.
1.7 Indien er onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene
voorwaarden of zich een situatie voordoet welke niet in deze algemene voorwaarden is geregeld dan dient
de uitleg plaats te vinden naar “de geest” van deze bepalingen.
ARTIKEL 2: PRIJSOPGAVE
2.1 Alle door Wil Je Koffie opgestelde aanbiedingen en/of offertes (waaronder prijsopgaven, begrotingen
en voorcalculaties) zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Uitgebrachte
offertes gelden 30 dagen, tenzij anders vermeld.
2.2 Wil Je Koffie kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever
redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een
kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.3 Opdrachten dienen door de Opdrachtgever schriftelijk of per mail te worden bevestigd. Indien de
Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de Opdrachtgever een aanvang met het
uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.
2.4 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn alle door Wil Je Koffie opgegeven prijzen exclusief
BTW, andere belastingen, heffingen en/of rechten en exclusief verzend , transport , en/of portokosten.
Genoemde prijzen zijn, tenzij anders vermeld in euro’s (€).
2.5 Alle door Wil Je Koffie opgegeven prijzen zijn voorts exclusief reiskosten (€ 0,25 per kilometer) en
exclusief alle andere door Wil Je Koffie te maken kosten waaronder, doch niet uitsluitend, kosten van
studiohuur, kosten van overnachtingen, kosten van stockmateriaal etc. Deze kosten zullen rechtstreeks aan
Opdrachtgever worden doorbelast.
2.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Wil je Koffie					
Wegtersweg 39
7556 BP Hengelo			

KvK Nummer: 63525631
BTW Nummer: NL855274293B01
Rekeningnummer: NL77KNAB0732369762

Algemene Voorwaarden / 2015
Pagina: 2

ARTIKEL 3: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
3.1 De overeenkomst tussen Wil Je Koffie en een Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd,
tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders
overeenkomen.
3.2 Wil Je Koffie zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap uitvoeren, een en ander op grond van de kundigheid die Opdrachtgever redelijkerwijs van
Wil Je Koffie mag verwachten. Wil Je Koffie kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd
resultaat.
3.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hen
aan Wil Je Koffie verstrekte gevens, middelen en voorzieningen. Wil Je Koffie is niet aansprakelijk voor
schade, van welke aard ook, doordat Wil Je Koffie is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte
onjuiste en/of onvolledige gegevens e.d., tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Wil Je Koffie
kenbaar behoorde te zijn.
3.4 Opdrachtgever is gehouden Wil Je Koffie te informeren omtrent wijzigingen in de verstrekte gegevens
e.d., dan wel andere feiten en omstandigheden, die in verband met de uitvoering van belang kunnen zijn.
3.5 Misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst, voortvloeiende uit het
door de Opdrachtgever niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig specificeren van de opdracht of doen van
mededelingen, komen voor rekening en risico voor de Opdrachtgever.
3.6 Wil Je Koffie heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden. Wil Je
Koffie is niet aansprakelijk voor door deze derden veroorzaakte schade. De toepasselijkheid van artikel 6:76
BW wordt uitgesloten.
ARTIKEL 4: LEVERTIJD EN LEVERINGSCONDITIES
4.1 De levertijd, dan wel de uitvoeringstermijn met betrekking tot de te leveren diensten c.q.
werkzaamheden zal worden bepaald aan de hand van hetgeen door partijen is overeengekomen.
Genoemde termijnen gelden telkens slechts als een indicatie en zijn nimmer te beschouwen als fatale
termijnen.
4.2 Indien Wil Je Koffie gegevens behoeft van de Opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst,
vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan nadat de Opdrachtgever deze juist en volledig aan Wil Je
Koffie ter beschikking heeft gesteld.
4.3 Zodra Wil Je Koffie merkt dat de opgegeven termijn overschreden zal worden, neemt Wil Je Koffie
daarover contact op met Opdrachtgever. De verplichtingen van Opdrachtgever blijven onveranderd. Alleen
bij excessieve overschrijding van de overeengekomen levertijd dan wel uitvoeringstermijn heeft
Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding wordt veroorzaakt door
overmacht, daaronder tevens begrepen een (te) late aanlevering van informatie, materiaal en/of andere
benodigdheden door Opdrachtgever. Indien de overschrijding het gevolg is van een wijziging van de
overeenkomst c.q. meer werk, zoals bedoeld in artikel 5, heeft Opdrachtgever niet het recht om de
overeenkomst te ontbinden. Opdrachtgever heeft, bij overschrijding van de opgegeven termijn, nimmer
aanspraak op enige boete of schadevergoeding.
4.4 Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering vanaf het vestigingsadres van Wil Je Koffie.
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ARTIKEL 5: WIJZIGING VAN DE OVEREEKOMST EN MEERWERK
5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
noodzakelijk is om de overeengekomen en te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te
vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.
5.2 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve
consequenties zal hebben, zal Wil Je Koffie de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Wil Je Koffie is
gerechtigd aan Opdrachtgever meerkosten in rekening te brengen.
5.3 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Wil Je Koffie daarbij aangeven in hoeverre de
wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5.4 Zonder daarmee in gebreke c.q. verzuim te zijn kan Wil Je Koffie een verzoek tot wijziging van de
overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben voor bijvoorbeeld de
in dat kader te verrichten werkzaamheden of de te leveren zaken.
5.5 Indien overeen is gekomen dat het door Wil Je Koffie aan Opdrachtgever te leveren werk door
Opdrachtgever wordt gebruikt voor een bepaald distributiekanaal (bijvoorbeeld internet, radio,
televisie) mag Opdrachtgever het door Wil Je Koffie geleverde werk slechts distribueren via dit
specifieke kanaal. Indien Opdrachtgever het door Wil Je Koffie geleverde werk ook op andere wijze wenst
te distribueren zal zij hiervoor toestemming aan Wil Je Koffie vragen. Wil Je Koffie zal, indien zij
voornemens is om toestemming te verlenen, een offerte aan Opdrachtgever toesturen die ziet op distributie
van het door Wil Je Koffie geleverde werk via het aanvullende distributiekanaal.
ARTIKEL 6: OPSCHORTING, ONTBINDING EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST
6.1 Wil Je Koffie is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te
ontbinden of op te zeggen, indien:
a. de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
b. na het sluiten van de overeenkomst Wil Je Koffie ter kennis gekomen, 				
omstandigheden goede grond geven te vrezen, dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal
nakomen;
c. de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen 		
voor de voldoening van haar verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of 		
onvoldoende is;
d. Indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Wil Je Koffie 		
kan worden gevergd vdat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen 			
condities zal nakomen;
e. Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of indien de Opdrachtgever in staat van 		
faillissement wordt verklaard;
6.2 Voorts is Wil Je Koffie bevoegd de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of
indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde
instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Wil Je Koffie kan worden gevergd.
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6.3 Indien Wil Je Koffie tot opschorting, opzegging of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze
gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
6.4 ndien de overeenkomst tussentijds wordt ontbonden of opgezegd door Wil Je Koffie, zal Wil Je
Koffie in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten
werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de ontbinding of opzegging aan de Opdrachtgever
toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Wil Je Koffie extra kosten met zich
meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is
gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Wil Je Koffie anders
aangeeft.
6.5 Indien de Opdrachtgever een opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert dan wel de overeenkomst
tussentijds ontbindt, opzegt of op andere wijze beëindigt, dan zal Opdrachtgever,ongeacht de reden van
ontbinding, opzegging of beëindiging, de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de
eventuele aan-afvoer-en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst
gereserveerde arbeidstijd alsook alle andere kosten (waaronder, doch niet uitsluitend, de kosten van
derden) integraal aan Wil Je Koffie vergoeden. Indien met Opdrachtgever een vaste prijs overeen is
gekomen voor de opdracht dan is Opdrachtgever gehouden om, bij tussentijdse ontbinding,
opzegging of beëindiging, de volledig overeengekomen prijs aan Wil Je Koffie te betalen, te
vermeerderen met de, niet in deze prijs verdisconteerde, en door Wil Je Koffie gemaakte kosten.
6.6 Indien Wil Je Koffie de overeenkomst tussentijds ontbindt, opzegt of op andere wijze beëindigt en de
reden van opzegging, ontbinding of beëindiging is toe te rekenen aan Opdrachtgever dan zal
Opdrachtgever, de daarvoor bestelde of gereed gemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan afvoer
en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd
alsook alle andere kosten (waaronder, doch niet uitsluitend, de kosten van derden)
integraal aan Wil Je Koffie vergoeden. Indien met Opdrachtgever een vaste prijs overeen is gekomen voor de
opdracht dan is Opdrachtgever gehouden om bij tussentijdse ontbinding,
opzegging of beëindiging, de volledig overeengekomen prijs aan Wil Je Koffie te betalen, te
vermeerderen met de, niet in deze prijs verdisconteerd, en door Wil Je Koffie gemaakte kosten.
6.7 De opzegging, ontbinding of beëindiging is in ieder geval, doch niet uitsluitend, aan
Opdrachtgever toe te rekenen indien de overeenkomst wordt ontbonden, opgezegd of beëindigd, ingevolge
artikel 6.1 onder a tot en met e en 6.2 van onderhavige algemene voorwaarden.
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ARTIKEL 7: OVERMACHT
7.1 Wil Je Koffie is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting uit hoofde van een
overeenkomst, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
7.2 Onder “overmacht” in de zin van dit artikel worden begrepen omstandigheden die levering en/of
tijdelijke levering door Wil Je Koffie redelijkerwijs belemmeren, waaronder bijvoorbeeld, doch niet
uitsluitend,internetstoringen waardoor bestanden niet kunnen worden verstuurd en/of ontvangen,
belemmerende overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, weersomstandigheden die maken dat
bepaalde buitenwerkzaamheden niet uitgevoerd kunnen worden, niet of niet tijdige levering door
leveranciers van Wil Je Koffie, niet of niet tijdige levering door Opdrachtgever van de benodigde
informatie, materiaal en/of andere benodigdheden, werkstaking, brand, machinebreuk, oorlog of
oorlogsgevaren.
7.3 Indien Wil Je Koffie bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het
reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever
gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het hier een afzonderlijke overeenkomst. Wil Je
Koffie heeft voorts het recht de inhoud van de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan
mogelijk blijft.
7.4 Wil Je Koffie is gerechtigd om, gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, de
verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer dan twee maanden
duurt is Wil Je Koffie gerechtigd de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden zonder verplichting tot
vergoeding van de eventueel door Opdrachtgever geleden dan wel te lijden schade.
ARTIKEL 8: BETALING
8.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enige aftrek, korting of
verrekening door storing of overmaking op de door Wil Je Koffie aangegeven bank of girorekening.
8.2 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de
Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
8.3 Vanaf het intreden van het verzuim is Opdrachtgever rente verschuldigd over het opeisbare bedrag ter
hoogte van 1% per maand. Ook is Opdrachtgever vanaf het moment dat hij in verzuim is de
buitengerechtelijke kosten verschuldigd, ter hoogte van 15% van de hoofdsom met een minimum van €
250,00.
8.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de
Opdrachtgever haar de vorderingen van Wil Je Koffie op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
8.5 Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Wil Je Koffie verschuldigde.
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ARTIKEL 9: EIGENDOMSVOORBEHOUD
9.1 Alle door Wil Je Koffie geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen,
tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Wil Je Koffie totdat de
Opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met Wil Je Koffie gesloten
overeenkomsten is nagekomen, dit ter beoordeling van Wil Je Koffie.
9.2 Door Wil Je Koffie geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen
niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De
Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op
enige andere wijze te bezwaren.
9.3 De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om
de eigendomsrechten van Wil Je Koffie veilig te stellen.
9.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten
daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Wil Je Koffie daarvan
onmiddellijk op de hoogte te stellen.
9.5 Voor het geval dat Wil Je Koffie haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil
uitoefenen, geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Wil
Je Koffie of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de
eigendommen van Wil Je Koffie zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
9.6 Eerst indien de eigendom van de geleverde zaken is overgedragen c.q. overgegaan is Opdrachtgever
gerechtigd om, voor zover van toepassing, de geleverde zaken te openbaren dan wel te verspreiden.
ARTIKEL 10: ONDERZOEK & RECLAMATIES
10.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de in ontvangstneming van de geleverde zaken en/of verrichte
werkzaamheden, deze op eventuele tekortkomingen en/of zichtbare gebreken te controleren. Klachten
dienen zo spoedig mogelijk en schriftelijk te worden ingediend, doch in ieder geval binnen acht werkdagen
na ontvangst van de zaken c.q. oplevering van de werkzaamheden, onder nauwkeurige opgave van de aard
en de grond van de klachten, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt het geleverde te hebben
geaccepteerd. Een en ander geldt ook voor klachten over facturen.
10.2 Ingebruikneming van zaken geldt als acceptatie. Bovendien kunnen geringe afwijkingen, onder
andere in kwaliteit, samenstelling, eigenschappen en kleur, die uit technisch oogpunt onvermijdelijk zijn of
die algemeen worden geaccepteerd, nooit grond voor klachten opleveren.
10.3 Het recht van reclame vervalt indien geleverde zaken zijn bewerkt, doorgeleverd, verspreid en/of
geopenbaard.
10.4 Een reclame schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, behoudens voor zover de Wil Je
Koffie aan Opdrachtgever schriftelijk te kennen heeft gegeven dat deze de reclame (deels)
gegrond acht.
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10.5 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe
op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
10.6 Indien een klacht gegrond is, zal Wil Je Koffie 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.
10.7 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is,
kan Wil Je Koffie een gedeelte van het reeds betaalde honorarium terugbetalen zonder
verdere uitvoering aan de opdracht te geven en zal Wil Je Koffie in voorkomend geval slechts aansprakelijk
kunnen zijn binnen de grenzen van artikel 11.
ARTIKEL 11: AANSPRAKELIJKHEID
11.1 Indien Wil Je Koffie aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot
hetgeen in deze bepaling is geregeld.
11.2 De aansprakelijkheid van Wil Je Koffie voor schade van de Opdrachtgever, welke is
veroorzaakt door niet tijdige, niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht is beperkt tot het
bedrag dat door de verzekeraar wordt gedekt c.q. uitgekeerd. Indien de schade niet door de verzekeraar
van Wil Je Koffie wordt gedekt c.q. uitgekeerd wordt aansprakelijkheid beperkt tot
maximaal eenmaal het bedrag van het voor de opdracht overeengekomen dan wel gefactureerde bedrag,
met een maximum van € 5.000,00. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te
stellen grove onzorgvuldigheid van Wil Je Koffie. Onder Wil Je Koffie zijn in deze en de
volgende bepalingen van dit artikel mede begrepen haar werknemers alsmede eventuele door haar bij de
uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.
11.3 Wil Je Koffie is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat de
Opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn uit artikel 3.3 voortvloeiende informatieverplichting of doordat
de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan hetgeen waarvoor hij krachtens artikel 3.4
instaat, tenzij deze schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijkt te stellen grove onzorgvuldigheid van Wil Je Koffie.
11.4 Wil Je Koffie is voorts niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of
nalaten van door Opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht betrokken derden, tenzij die schade
mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Wil Je Koffie.
11.5 Wil Je Koffie is overigens steeds bevoegd de schade van de Opdrachtgever zoveel mogelijk te
beperken of ongedaan te maken, waartoe Opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.
11.6 Wil Je Koffie is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
11.7 De Opdrachtgever dient Wil Je Koffie binnen één jaar na de schadeveroorzakende
gebeurtenis aansprakelijk te stellen. Na het verstrijken van voormelde termijn heeft de
Opdrachtgever haar recht om Wil Je Koffie aansprakelijk te stellen verwerkt.

Wil je Koffie					
Wegtersweg 39
7556 BP Hengelo			

KvK Nummer: 63525631
BTW Nummer: NL855274293B01
Rekeningnummer: NL77KNAB0732369762

Algemene Voorwaarden / 2015
Pagina: 8

ARTIKEL 12: VRIJWARINGEN
12.1 De Opdrachtgever vrijwaart Wil Je Koffie voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de
uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan
Wil Je Koffie toerekenbaar is.
12.2 Indien Wil Je Koffie uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de
Opdrachtgever gehouden Wil Je Koffie zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al
hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in
gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Wil Je Koffie, zonder
ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van
Wil Je Koffie en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de
Opdrachtgever.
ARTIKEL 13: INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHT
13.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Wil Je
Koffie zich de rechten en bevoegdheden die Wil Je Koffie toekomen op grond van de Auteurswet.
13.2 Alle door Wil Je Koffie verstrekte stukken, zoals films, rapporten, adviezen, overeenkomsten,
ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door
de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Wil Je Koffie worden
verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte
stukken anders voortvloeit.
13.3 De Opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer niet
gerechtigd het product ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van
niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of
aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft Wil Je Koffie recht op een vergoeding wegens
inbreuk op haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding
die in redelijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van de Wil Je Koffie
een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.
13.4 Wil Je Koffie heeft met inachtneming van de belangen van de Opdrachtgever, de vrijheid om het
ontwerp te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie.
13.5 De Opdrachtgever garandeert Wil Je Koffie dat door de nakoming van de overeenkomst en door het
gebruik van de van Opdrachtgever ontvangen zaken zoals, filmmateriaal, muziekmateriaal, ander
geluidsmateriaal, fotografische opnamen, databestanden e.d., er geen inbreuk wordt gemaakt op rechten
die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet of andere nationale of internationale
regelgeving, De Opdrachtgever vrijwaart Wil Je Koffie zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die
derden krachtens bedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.
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ARTIKEL 14: VIRUSSEN
Voor het versturen en ontvangen van bestanden maakt Wil Je Koffie gebruik van onder meer e.d.
mail en We Transfer. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor beschermende maatregelen met
betrekking tot virussen en/of andere van buiten komende oorzaken die het computersysteem dan wel
andere systemen kunnen aantasten. Wil Je Koffie is niet aansprakelijk voor eventuele virussen dan wel
andere van buiten komende oorzaken die schade aan (kunnen)brengen in dan wel aan het
systeem/systemen van Opdrachtgever.
ARTIKEL 15: 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 16: OVERDRACHT
16.1 Wil Je Koffie is gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen uit met haar gesloten
overeenkomsten over te dragen aan een andere al dan niet aan Wil Je Koffie gelieerde rechtspersoon, door
welke overdracht Wil Je Koffie uit haar verplichtingen jegens Opdrachtgever zal haar ontslagen. Wil Je Koffie
zal Opdrachtgever van de overdracht in kennis stellen middels een aangetekend
schrijven. Opdrachtgever stemt reeds nu voor alsdan in met een dergelijke overdracht.
16.2 Het is Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan haar
rechten en/of verplichtingen uit een met Wil Je Koffie gesloten overeenkomst aan derden over te
dragen of rechten ten gunste van derden met een beperkt recht te bezwaren. Wil Je Koffie zal haar
toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.
ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT
17.1 Op de aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en aanvullende overeenkomsten en de uitvoering
daarvan of op deze Algemene Voorwaarden zelf is Nederlands recht van toepassing.
17.2 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
17.3 Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen in goed onderling
overleg, zal het geschil op verzoek van de meest gerede partij aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde
rechter.

Wil je Koffie					
Wegtersweg 39
7556 BP Hengelo			

KvK Nummer: 63525631
BTW Nummer: NL855274293B01
Rekeningnummer: NL77KNAB0732369762

