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Algemene voorwaarden van QuaDesign
1 Definities

4

Totstandkoming en wijziging van de Overeenkomst

QuaDesign

4.1.
4.2.

De Overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke aanvaarding door Opdrachtgever van een offerte of aanbod.
Wijziging van de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, of
annulering van de Overeenkomst is uitsluitend mogelijk na
voorafgaande schriftelijke toestemming van QuaDesign.

5

Uitvoering van de Opdracht

5.1.

Met het aanvaarden van de Opdracht rust op QuaDesign een
inspanningsverplichting met betrekking tot het uitvoeren van
de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
QuaDesign zal de Overeenkomst naar beste inzicht en
vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap uitvoeren.
QuaDesign verricht de werkzaamheden uit hoofde van
de Overeenkomst naar eigen inzicht en is daarbij tevens
gerechtigd om bepaalde werkzaamheden te laten
verrichten door een door haar aan te wijzen derde.
Opdrachtgever is gehouden om alle gegevens waarvan
Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst,
of waarvan QuaDesign schriftelijk aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, in de
door QuaDesign gewenste vorm, op de gewenste wijze en
tijdig ter beschikking van QuaDesign te stellen.
Wanneer Opdrachtgever in gebreke blijft met de in het
derde lid van dit artikel genoemde verplichtingen heeft
QuaDesign het recht om de uitvoering van de Overeenkomst
op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever volledig
aan de in het derde lid van dit artikel genoemde verplichtingen heeft voldaan. QuaDesign heeft in dat geval tevens het
recht om de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan
Opdrachtgever volgens de op dat moment gebruikelijke
tarieven in rekening te brengen.
De in de offerte of enige andere aanbieding opgenomen,
geschatte, termijn waarbinnen de werkzaamheden uit hoofde
van de Overeenkomst worden verricht, wordt automatisch
verlengd met de duur van de periode waarbinnen Opdrachtgever in gebreke blijft met de nakoming van de krachtens de
in het derde lid van dit artikel op hem rustende verplichtingen. De hiervoor bedoelde periode vangt aan op het moment
van het tot stand komen van de Overeenkomst en duurt voort
tot het moment dat QuaDesign alle voor de uitvoering van
de Overeenkomst noodzakelijke gegevens van Opdrachtgever
heeft ontvangen.
Opdrachtgever draagt het risico van iedere schade als gevolg
van niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig van Opdrachtgever
ontvangen gegevens.
Wanneer de uitvoering van de werkzaamheden wordt verricht op een locatie van Opdrachtgever en/of in het bezit van
Opdrachtgever en/of aangewezen door Opdrachtgever en/
of op enige ander wijze ter beschikking van Opdrachtgever,
draagt Opdrachtgever zorg voor een voor de uitvoering van
de Overeenkomst geschikte werkplek, die dient te voldoen
aan de wettelijk gestelde normen en toepasselijke regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Voor zover
dat redelijkerwijs van Opdrachtgever gevergd kan worden,
dient Opdrachtgever tevens zorg te dragen voor het kosteloos beschikbaar stellen van de (overige) faciliteiten die naar
het oordeel van QuaDesign noodzakelijk of nuttig zijn om
de werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst uit te

QuaDesign, gevestigd te Wijk bij Duurstede,
kvk-nummer 30198311;
Opdracht
de werkzaamheden zoals omschreven in de
Overeenkomst;
Opdrachtgever de (rechts)persoon en contractuele wederpartij
bij de Overeenkomst in opdracht waarvan de
diensten worden verricht en/of de goederen
worden geleverd;
Overeenkomst de overeenkomst die tussen QuaDesign en
Opdrachtgever is gesloten in verband met de door
QuaDesign voor Opdrachtgever te verrichten
werkzaamheden;
Levertijd
periode waarbinnen de in de Overeenkomst opgenomen verplichtingen dienen te zijn uitgevoerd.
Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over
‘schriftelijk’ wordt hier tevens onder verstaan per e-mail.

2

Toepasselijkheid

2.1.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overige aanbiedingen en Overeenkomsten van QuaDesign
en overige rechtsbetrekkingen waarbij QuaDesign goederen
en/of diensten levert aan Opdrachtgever en maken daar dan
ook deel vanuit. Partijen kunnen bij overeenkomst (gedeeltelijk) van deze algemene voorwaarden afwijken.
De toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde
algemene (inkoop-)voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt
hiermee uitdrukkelijk van de hand gewezen en buiten
toepassing verklaard.
Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend nadat zij schriftelijk tussen
partijen zijn overeengekomen en hebben slechts betrekking
op de Overeenkomst waarbij zij zijn gemaakt.
Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden tegenstrijdig is met enige bepaling in de Overeenkomst, offerte of
overige aanbiedingen, is de in de Overeenkomst, offerte of
overige aanbieding opgenomen bepaling voor wat de tegenstrijdigheid betreft van toepassing.
Wanneer een bepaling van de Overeenkomst en/of deze
algemene voorwaarden wordt vernietigd of anderzijds niet
van toepassing mocht zijn, dan zijn de overige bepalingen
van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden
onverminderd van toepassing.
De leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie van
het Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen zijn
van toepassing, tenzij hiervan in deze voorwaarden en/of in
de Overeenkomst wordt afgeweken.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

3

Offertes & overige aanbiedingen

3.1.

Een offerte en/of enig ander aanbod van QuaDesign is
vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Kennelijke vergissingen, verschrijvingen of kennelijke fouten
in een offerte en/of enig ander aanbod binden QuaDesign
niet.
Tenzij in de offerte en/of enig ander aanbod een andere
termijn is vermeld heeft een offerte een geldigheidsduur
van 14 (veertien) dagen, waarna het aanbod vervalt.
Een offerte en/of enig ander aanbod geldt niet automatisch
voor toekomstige orders.

3.2.

3.3.

3.4.
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5.8.

5.9.

kunnen voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen
(wettelijke) vereisten.
Indien werkzaamheden worden uitgevoerd op een locatie
van Opdrachtgever en/of in het bezit van Opdrachtgever en/
of aangewezen door Opdrachtgever en/of op enige andere
wijze ter beschikking van Opdrachtgever, staat Opdrachtgever in voor de veiligheid van QuaDesign en door hem in het
kader van de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde
derden.
Wanneer nakoming van enige verplichting uit hoofde van
de Overeenkomst met zich zou brengen dat QuaDesign en
eventuele derden die door QuaDesign bij de uitvoering van
de Overeenkomst zijn betrokken, op een locatie dienen te
werken waarvan redelijkerwijs kan worden vastgesteld dat
de veiligheid van hen in het geding is, is QuaDesign niet
gehouden tot nakoming van enige verplichting uit hoofde
van de Overeenkomst. Naar haar keuze kan QuaDesign in dat
geval de nakoming van de Overeenkomst opschorten tot het
moment waarop de veiligheid niet langer in het geding is of
kan QuaDesign de Overeenkomst ontbinden. QuaDesign heeft
in beide gevallen recht op volledige schadevergoeding, waaronder zowel directe als indirecte schade wordt begrepen.

6

Onderzoek bij aflevering

6.1.

Opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na
aflevering te onderzoeken of de leverancier de overeenkomst
deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden de leverancier er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem
het tegendeel blijkt. Opdrachtgever dient het evenbedoeld
onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen
uiterlijk 14 dagen na aflevering.
QuaDesign is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke
prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke
prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.
De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als
deugdelijk indien Opdrachtgever in gebreke is gebleven  het
onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel
tijdig te doen.
Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde termijn van
14 dagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook
voor een zorgvuldig en alert Opdrachtgever als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden
verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van de leverancier
voor Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk is.
De prestatie van QuaDesign geldt in elk geval tussen partijen
als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een
gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft
bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken
of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de
opdrachtgever het bepaalde in het eerste lid van dit artikel
in acht heeft genomen.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7

Zet-, druk- of andere proeven

7.1.

Opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op
zijn verzoek van QuaDesign ontvangen zet-, druk of andere
proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en
deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan
QuaDesign terug te zenden.
Goedkeuring van de proeven door Opdrachtgever geldt als
erkenning dat QuaDesign de aan de proeven voorafgaande
werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.

7.2.
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7.3.

7.4.

QuaDesign is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten
en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door
Opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
Elke op verzoek van Opdrachtgever vervaardigde proef
wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht,
tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van
deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

8

Afwijkingen

8.1.

Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model
respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen
reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de
overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe
betekenis zijn.
Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal
van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het
werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel
bepaalde zaken betreft.
Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking
genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed
op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds
geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
Meer- of minderleveringen dan het overeengekomen aantal
zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan
de volgende percentages:
- oplage tot 20.000 eenheden: 10%
- oplage van 20.000 en meer: 5%
Ten aanzien van meer- of minderleveringen van verpakkingsdrukwerk, etiketten en kettingformulieren is evenwel steeds
een percentage van 10% toegestaan. Het meerdere of het
minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend.
Ten aanzien van de kwaliteit en het gramgewicht van papier
en karton worden als afwijkingen van geringe betekenis
aangemerkt de afwijkingen die zijn toegestaan krachtens
de tolerantienormen vermeld in de Algemene leveringsvoorwaarden van de Vereniging van Papiergroothandelaren.
De desbetreffende voorwaarden liggen bij de leverancier ter
inzage. De leverancier zal de opdrachtgever op diens verzoek
kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toezenden.
Afwijkingen in de overige door de leverancier gebruikte
materialen en halffabricaten die zijn toegestaan volgens de op
de levering van deze materialen en halffabricaten betrekking
hebbende algemene verkoopvoorwaarden, worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt. De desbetreffende
voorwaarden liggen bij de leverancier ter inzage. De leverancier zal de opdrachtgever op diens verzoek kosteloos een
exemplaar van deze voorwaarden toezenden.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

9

Hosting en Onderhoud websites

9.1.

QuaDesign hanteert aanvullende voorwaarden voor de
hosting en het onderhoud van websites. Daarvoor gelden de
bijgevoegde aanvullende voorwaarden.

10

Klachten/reclame en onderzoek

10.1.

Klachten over geleverde goederen of verrichte diensten en/
of bezwaren tegen facturen dienen schriftelijk te worden
voorgelegd aan QuaDesign.
Opdrachtgever kan jegens QuaDesign geen beroep meer
doen op een tekortkoming in de nakoming van de Overeen-

10.2.
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

komst, wanneer Opdrachtgever verzuimt een klacht over een
dergelijk gebrek aan de door QuaDesign geleverde goederen
of door QuaDesign verrichte werkzaamheden uiterlijk 14
(veertien) dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken schriftelijk in te dienen.
Opdrachtgever dient QuaDesign naar aanleiding van een
klacht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel in de gelegenheid
te stellen de verrichte werkzaamheden en/of geleverde
goederen te controleren en/of te herstellen. Opdrachtgever
verleent daarbij volledige medewerking en staat QuaDesign
toe om kosteloos gebruik te maken van aanwezige hulpmiddelen. Indien Opdrachtgever deze mogelijkheid niet biedt,
vervalt iedere aanspraak van Opdrachtgever op enige
(schade-)vergoeding, herstel of vervanging.
Een klacht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel ontslaat Opdrachtgever niet van zijn verplichtingen uit hoofde van
de Overeenkomst.
Indien Opdrachtgever niet binnen 14 (veertien) dagen na
dagtekening van de factuur zijn klacht over de factuur en/of
onjuistheden in de factuur schriftelijk bij QuaDesign kenbaar
maakt, kan Opdrachtgever jegens QuaDesign geen beroep
meer doen op dit gebrek of deze onjuistheid en dient Opdrachtgever de factuur volledig aan QuaDesign te voldoen.
Indien de klacht door QuaDesign of een geschilbeslechter
(rechter, arbiter etc.) gegrond wordt bevonden, is hij uitsluitend verplicht de ondeugdelijke zaken te herstellen, dan wel
te vervangen, dan wel te crediteren. Een en ander ter keuze
van QuaDesign, zonder dat Opdrachtgever daarnaast enig
recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

11

Overmacht

11.1.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: die omstandigheden waarvan QuaDesign niet behoefde te verwachten dat deze zich voor zouden doen en/of waarop QuaDesign geen invloed kan of heeft kunnen uitoefenen.
Onder deze omstandigheden worden onder meer, maar niet
uitsluitend, begrepen: molest, brand, het verloren gaan van
te verwerken materialen, stakingen of werkonderbrekingen,
onvoorziene grondstoffenschaarste en import- of handelsbeperkingen. Tevens wordt daaronder mede begrepen stagnatie bij (toe-)leveranciers, waaronder maar niet uitsluitend
de website host, of andere derden waarvan QuaDesign afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst indien en
voor zover deze omstandigheden nakoming van de Overeenkomst onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken.
Indien QuaDesign als gevolg van overmacht verhinderd zal
zijn uitvoering te geven aan de Overeenkomst, behoudt
QuaDesign zich het recht voor de Levertijd te verlengen met
de duur van de overmacht en de duur van de periode die
eventueel benodigd is om op te starten.
Indien nakoming van de Overeenkomst door QuaDesign als
gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is of langer duurt
dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot enige schadevergoeding bestaat.

11.2.

11.3.

12

Prijzen en tarieven

12.1.

De door Opdrachtgever te betalen prijs zal worden bepaald
op basis van nacalculatie aan de hand van de in de Overeenkomst bepaalde tarieven, alsmede bepaalde overige kosten
en bedragen die QuaDesign in verband met de uitvoering
van de Overeenkomst aan derden verschuldigd is. QuaDesign
behoudt zich het recht voor de tarieven en de hoogte van
overige kosten jaarlijks te wijzigen.
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12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

Wanneer in de Overeenkomst, in afwijking van hetgeen
is bepaald in het eerste lid van dit artikel, een vaste prijs
(of fixed fee) is overeengekomen, geldt deze als de prijs
voor de uitvoering van de werkzaamheden uit hoofde van
de Overeenkomst. De onkosten die niet in de Overeenkomst
zijn gespecificeerd en die QuaDesign moet maken bij de
uitvoering van de Overeenkomst, komen voor rekening
van Opdrachtgever.
Alle door QuaDesign opgegeven prijzen en tarieven zijn, indien en voor zover niet anders is overeengekomen, uitgedrukt
in euro’s en zijn exclusief BTW en eventueel overige wettelijke
heffingen en toeslagen. Alle prijzen zijn bovendien exclusief
reis- en verblijfkosten, transportkosten, onderzoekskosten
en kosten van het inschakelen van een deskundige, tenzij
uitdrukkelijk anders is vermeld.
QuaDesign is gerechtigd prijsverhogingen die zich voordoen
nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, maar voordat
QuaDesign de op haar rustende verplichtingen uit hoofde
van de Overeenkomst volledig heeft kunnen voldoen, aan
Opdrachtgever door te berekenen. Daaronder wordt tevens
begrepen verhogingen van de prijs als gevolg van wettelijke heffingen en/of toeslagen. Opdrachtgever is gerechtigd
binnen 14 (veertien) dagen na kennisgeving van de prijsverhoging de Overeenkomst te ontbinden, behoudens in die
gevallen waarin de prijsverhoging het gevolg is van (verhoging
van) wettelijke tarieven, accijns, belastingen en/of andere
toeslagen van overheidswege.
Wanneer in de Overeenkomst is opgenomen dat QuaDesign
op verzoek van Opdrachtgever een limietbedrag aanhoudt en
een verhoging van het limietbedrag noodzakelijk is in verband
met de (volledige) uitvoering van de werkzaamheden uit
hoofde van de Overeenkomst, is QuaDesign gerechtigd de
uitvoering van de werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever schriftelijk akkoord is gegaan met de verhoging
van de limiet, dan wel nadere afspraken zijn gemaakt omtrent
de (financiële) voorwaarden voor de uitvoering van de nog te
verrichten werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst.

13

Facturering en Betaling

13.1.

Betaling van facturen dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder inhouding of korting te geschieden binnen
14 (veertien) dagen na dagtekening van de factuur. Betaling
dient te geschieden op de door QuaDesign in de factuur
aangegeven wijze, in de op de factuur aangegeven valuta en
op het door QuaDesign opgegeven rekeningnummer.
De termijn van 14 (veertien) dagen is een fatale termijn.
Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever derhalve ook zonder
ingebrekestelling in verzuim en is de volledige vordering tot
betaling onmiddellijk opeisbaar.
De vordering tot volledige betaling is eveneens onmiddellijk
opeisbaar indien:
- aan Opdrachtgever faillissement is verleend, een verzoek
daartoe is ingediend, door Opdrachtgever surseance van
betaling is aangevraagd of Opdrachtgever op enige andere wijze de beschikking over zijn vermogen verliest; of
- indien beslag op zaken of vorderingen van Opdrachtgever
wordt of dreigt te worden gelegd; of
- indien Opdrachtgever als rechtspersoon wordt ontbonden
of geliquideerd.
Contante betalingen dienen plaats te vinden in coupures van
maximaal € 50,- (vijftig euro).
Wanneer een betaling opeisbaar is geworden, is Opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente aan QuaDesign
verschuldigd.

13.2.

13.3.

13.4.
13.5.
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13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

Wanneer de betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de in
het eerste lid van dit artikel genoemde termijn, is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de kosten ter verkrijging
van voldoening buiten rechte en de kosten in een daartoe
noodzakelijke gerechtelijke procedure. Indien en voor zover
Opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van beroep of
bedrijf worden daarbij de toepasselijke wettelijke regelingen
worden gevolgd. Handelt Opdrachtgever in de uitoefening
van beroep of bedrijf dan zal Opdrachtgever de werkelijk
gemaakte kosten aan QuaDesign vergoeden. Opdrachtgever
is over de verschuldigde incassokosten eveneens wettelijke
rente verschuldigd.
De door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds
ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente
en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen
die het langst openstaan, ongeacht enige vermelding van
Opdrachtgever bij de betaling.
Het is Opdrachtgever niet toegestaan een vordering tot
betaling aan QuaDesign met enige vordering op QuaDesign
te verrekenen.
QuaDesign behoudt zich te allen tijde het recht voor om van
Opdrachtgever te verlangen dat deze ofwel zekerheid stelt
voor de betaling van hetgeen hij uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigd is, dan wel over gaat tot (gedeeltelijke)
vooruitbetaling. Indien Opdrachtgever nalaat aan een dergelijk verzoek van QuaDesign te voldoen, is QuaDesign gerechtigd naar haar keuze en voor zover redelijk de nakoming van
haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel
of gedeeltelijk op te schorten tot dat haar verzoek is
ingewilligd, dan wel de Overeenkomst te ontbinden.

14

Eigendomsvoorbehoud

14.1.

Alle geleverde zaken worden geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Het eigendomsvoorbehoud houdt een opschortende
voorwaarde in. Door het eigendomsvoorbehoud blijven alle
geleverde zaken eigendom van QuaDesign totdat Opdrachtgever volledig aan al zijn verplichtingen jegens QuaDesign heeft
voldaan. Het eigendomsvoorbehoud omvat tevens nieuwe
zaken die uit de door QuaDesign geleverde zaken worden
gemaakt. Onder de (betalings-)verplichtingen van Opdrachtgever worden eveneens begrepen alle vorderingen wegens
het tekortschieten in de nakoming van de verplichtingen
uit hoofde van de Overeenkomst, waaronder onder meer
begrepen: vorderingen tot schadevergoeding met inbegrip
van schade voortvloeiend uit eventueel wederverkoopverlies,
vorderingen ter vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, contractuele en wettelijke renten, boetes
en dwangsommen.
Wanneer de opschortende voorwaarde zoals bedoeld in lid
1 niet is ingetreden en derhalve op de geleverde goederen
nog een eigendomsvoorbehoud rust, heeft Opdrachtgever
conform artikel 3:83 lid 2 BW niet de bevoegdheid om de
QuaDesign onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen
te vervreemden, te bezwaren, de feitelijke macht over die
goederen geheel of gedeeltelijk aan een of meer derden te
geven of een rechtshandeling aan te gaan die ertoe verplicht
die feitelijke macht over deze goederen geheel of gedeeltelijk
aan een of meer derden uit handen te geven.
Na het inroepen van het eigendomsvoorbehoud is QuaDesign
gerechtigd de geleverde zaken terug te halen. Opdrachtgever
stelt QuaDesign daarbij in staat de plaats te betreden waar
de zaken zich bevinden en verleent hierbij alle benodigde
medewerking, waaronder tevens wordt begrepen het om niet
gebruik maken van aanwezige hulpmiddelen zoals energie,
hijs- en transportwerktuigen, steigers etcetera, opdat

14.4.

15

Intellectuele eigendom

15.1.

QuaDesign behoudt alle rechten van intellectuele eigendom,
waaronder, maar niet uitsluitend, auteursrechten, merkenrechten en industriële rechten, op haar offertes, ontwerpen,
afbeeldingen, adviezen, productie- en leveringmethodes,
samplemateriaal, berekeningen enzovoort, tenzij schriftelijk
uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor zover niet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig door QuaDesign of bij wet toegestaan, mogen geen gegevens of gegevens die voortvloeien
uit voornoemde rechten op enigerlei wijze worden gebruikt,
openbaar gemaakt, verveelvoudigd/gekopieerd of op andere
wijze aan derden ter beschikking worden gesteld.
Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnaam of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom van QuaDesign
of van haar leveranciers van goederen en/of uit materiaal van
de goederen te verwijderen of te wijzigen.
Indien Opdrachtgever handelt in strijd met hetgeen is bepaald
in het eerste en tweede lid van dit artikel is Opdrachtgever
aan QuaDesign zonder nadere ingebrekestelling een boete
verschuldigd van EUR 25.000,- (vijfentwintigduizend euro) per
overtreding, zulks onverminderd het recht van QuaDesign op
schadevergoeding op grond van de wet.
Onverminderd de aansprakelijkheid jegens QuaDesign
wegens schade ontstaan door enig handelen of nalaten in
strijd met hetgeen is bepaald in het eerste en tweede lid
van dit artikel, is Opdrachtgever verplicht van diegene van
wie, al dan niet tijdelijk en op welke wijze dan ook, gebruik
wordt gemaakt bij de uitvoering van de uit hoofde van de
Overeenkomst op haar rustende verplichtingen, ten aanzien
van de rechten en plichten als bepaald in artikel het eerste
en tweede lid van dit artikel te bedingen dat diegene de in dit
artikel genoemde verplichtingen als de zijne aanvaardt en bij
wijze van kettingbeding (telkens) aan derden zal opleggen.

15.2.

15.3.

14.2.

14.3.
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QuaDesign het bezit van de zaken verkrijgt of kan verkrijgen.
Wanneer QuaDesign zich op haar eigendomsvoorbehoud
heeft beroepen, is Opdrachtgever gehouden alle kosten te
vergoeden die QuaDesign redelijkerwijs moet maken om de
geleverde zaken terug te halen. Opdrachtgever vergoedt deze
kosten binnen vijf dagen nadat QuaDesign hier schriftelijk en
aan de hand van een factuur om heeft verzocht. Indien en
voor zover Opdrachtgever als gevolg van de ontbinding door
het beroep op het eigendomsvoorbehoud door QuaDesign
aanspraak kan maken op ongedaanmaking van het deel dat
door hem reeds is voldaan, is QuaDesign gerechtigd de in
dit lid bedoelde kosten met de prestatie van Opdrachtgever
(deels) te verrekenen.

15.4.

16

Opzegging

16.1.

Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde tussentijds schriftelijk beëindigen met inachtneming van een
opzegtermijn van 30 (dertig) dagen, tenzij partijen anders zijn
overeengekomen.
Indien Opdrachtgever de Overeenkomst tussentijds opzegt,
heeft QuaDesign vanwege het ontstane en aannemelijk te
maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het
tot dan toe gemiddelde maandelijks declaratiebedrag en de
periode waarvoor de Overeenkomst nog zou duren als uitgangspunt wordt gehanteerd, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die redelijkerwijs
aan QuaDesign zijn toe te rekenen. De voorlopige resultaten
van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen na compensatie ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.
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16.3.

16.4.

Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement
geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig
te beëindigen.
Bij voortijdige beëindiging door QuaDesign ontstaat voor
haar een inspanningsverplichting mee te werken aan de
overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden.

17

Opschorting en ontbinding van de Overeenkomst

17.1.

Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de
Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet, niet
tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft QuaDesign het recht
de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te
ontbinden. Een zodanige ontbinding geschiedt door middel
van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling.
Behoudens het geval waarin een termijn voor nakoming
is overeengekomen zal Opdrachtgever eerst schriftelijk en
gemotiveerd in gebreke worden gesteld en een termijn voor
nakoming worden gegeven, alvorens de Overeenkomst door
QuaDesign wordt ontbonden.
Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, alsmede het
overige dat in deze algemene voorwaarden is bepaald, heeft
QuaDesign het recht de Overeenkomst door middel van een
daartoe strekkende mededeling, schriftelijk, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daartoe een ingebrekestelling
of gerechtelijke tussenkomst is vereist, indien Opdrachtgever
bij het sluiten van de Overeenkomst is verzocht om zekerheid te stellen voor de voldoening van de op hem rustende
verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of aan
Opdrachtgever is verzocht om een vooruitbetaling te verrichten en door Opdrachtgever geen zekerheid wordt verstrekt
of de verstrekte zekerheid naar het oordeel van QuaDesign
onvoldoende is en/of door QuaDesign geen (afdoende)
vooruitbetaling van Opdrachtgever is ontvangen.
QuaDesign is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden
wanneer zich omstandigheden voordoen die van dien aard
zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is en/of
wanneer zich omstandigheden voordoen die van dien aard
zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst
in redelijkheid niet van QuaDesign kan worden gevergd.
Onverminderd het bepaalde in dit artikel, alsmede het
overige dat in deze algemene voorwaarden is bepaald, heeft
QuaDesign het recht de Overeenkomst door middel van een
daartoe strekkende mededeling, schriftelijk, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daartoe een ingebrekestelling
of gerechtelijke tussenkomst is vereist, indien:
- Opdrachtgever de (vrije) beschikking over zijn gehele
vermogen of een wezenlijk deel daarvan verliest of dreigt
te verliezen;
- aan een Opdrachtgever surseance van betaling is verleend;
- aan een Opdrachtgever faillissement is verleend;
- de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op Opdrachtgever van toepassing is verklaard of Opdrachtgever
onder curatele is gesteld;
- een afnemer niet (meer) beschikt over een wettelijk
voorgeschreven vergunning of op enige andere wijze niet
(meer) voldoet aan de wettelijke of in het maatschappelijk verkeer geldende vereisten die aan hem worden
gesteld;
- ten laste van Opdrachtgever beslag wordt gelegd en dit
beslag niet binnen 1 (één) maand is opgeheven;
- Opdrachtgever zijn onderneming geheel of gedeeltelijk
verkoopt, beëindigt of ontbindt.
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17.7.

17.8.

Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, alsmede het
overige dat in deze algemene voorwaarden is bepaald, heeft
Opdrachtgever het recht de Overeenkomst door middel van
een daartoe strekkende mededeling, schriftelijk, geheel of
gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daartoe een ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist, indien:
- QuaDesign de beschikking over haar gehele vermogen of
een wezenlijk deel daarvan verliest of dreigt te verliezen;
- aan QuaDesign surseance van betaling is verleend;
- QuaDesign failliet is verklaard;
- QuaDesign haar activiteiten geheel of gedeeltelijk beëindigd of ontbindt en als gevolg daarvan haar verplichtingen
jegens Opdrachtgever niet meer kan nakomen.
Opdrachtgever is gehouden om de schade die QuaDesign
als gevolg van de ontbinding lijdt en zal lijden, volledig aan
QuaDesign te vergoeden. Onder schade wordt in dit lid zowel
directe als indirecte schade begrepen.
Indien QuaDesign overgaat tot opschorting of ontbinding, is
QuaDesign jegens Opdrachtgever niet gehouden tot vergoeding van enige schade dan wel kosten die daardoor op
enigerlei wijze ontstaan.
Indien ontbinding van de Opdracht door QuaDesign op grond
van dit artikel plaats vindt, worden door deze ontbinding alle
door Opdrachtgever aan QuaDesign verschuldigde betalingen
onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.

18

Aansprakelijkheid en vrijwaring

18.1.

QuaDesign is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte
schade, waaronder bedrijfs- en vervolgschade, die is ontstaan
door geleverde goederen,  verstrekte ontwerpen en overige
door QuaDesign verstrekte gegevens, dan wel enige schade
ontstaan door ondeugdelijkheid van de geleverde goederen
of diensten, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove
schuld aan de zijde van QuaDesign.
Naast het bepaalde in het eerste lid is QuaDesign niet aansprakelijk voor schade bij Opdrachtgever of een derde, die
is veroorzaakt door het gebruik en/of de verwerking van de
geleverde goederen en/of diensten, door verstrekte adviezen
/ ontwerpen en beschadiging of verlies van geleverde goederen die met door Opdrachtgever gebruikte goederen worden
bewerkt of behandeld, tenzij deze schade het gevolg is van
opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van QuaDesign.
QuaDesign aanvaardt daarnaast geen aansprakelijkheid voor
enige schade bij Opdrachtgever en /of een derde die het gevolg is van het gebruik, de verwerking, beschadiging of verlies
van goederen en/of diensten die door haar zijn geleverd dan
wel adviezen / ontwerpen die zijn verstrekt en waarvoor zij
geen tegenprestatie ontvangt.
QuaDesign aanvaardt eveneens geen aansprakelijkheid voor
schade die ontstaat door dat de geleverde zaken en/of diensten] niet volgens de geldende (wettelijke) voorschriften en/
of Europese normeringen worden toegepast. Opdrachtgever
dient voorafgaand aan het tot stand komen van de Overeenkomst zelf te controleren of de goederen en/of diensten
voldoen aan de geldende (wettelijke) voorschriften en op de
correcte wijze kunnen worden toegepast.
Uitsluitend voor zover QuaDesign toerekenbaar tekortgeschoten is in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van
de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, kan
QuaDesign worden gehouden tot vergoeding van de daardoor
veroorzaakte directe en voorzienbare schade.
De aansprakelijkheid van QuaDesign is in alle gevallen uitdrukkelijk beperkt tot maximaal het totale bedrag dat door
Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst aan
QuaDesign is betaald, althans zal de aansprakelijkheid van
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18.7.

18.8.

18.9.

QuaDesign beperkt zijn tot het bedrag dat in dat geval uit
hoofde van de door QuaDesign afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. De aansprakelijkheid van
QuaDesign reikt dan ook niet tot enige verdere schade, waaronder, maar niet uitsluitend, bedrijfsschade, winstderving en
schade voortvloeiende uit aanspraken van derden.
Opdrachtgever vrijwaart QuaDesign tegen iedere vordering
van een derde tot vergoeding van schade, die deze derde lijdt
of stelt te lijden (mede) als gevolg van gebruik of toepassing
van door of namens QuaDesign geleverde goederen en/of
diensten.
Opdrachtgever vrijwaart QuaDesign tegen alle aanspraken
van derden in verband met de uitvoering van de Overeenkomst door QuaDesign. De vrijwaring heeft mede betrekking
op alle schade en kosten die QuaDesign in verband met zulk
een aanspraak lijdt of maakt.
Opdrachtgever vrijwaart QuaDesign voor iedere aanspraak
van derden met betrekking tot (schade als gevolg van) het
gebruik van, door of namens Opdrachtgever aangeleverde
tekeningen, berekeningen, materialen, samples, modellen en
overige aangeleverde informatie.
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Persoonsgegevens

19.1.

QuaDesign verwerkt de persoonsgegevens die zij van
Opdrachtgever ontvangt slechts conform de Overeenkomst
en de aan haar verstrekte opdracht en taken. QuaDesign is
gehouden ten aanzien van de persoonsgegevens de instructies van Opdrachtgever op te volgen. De verstrekte gegevens zullen door QuaDesign nimmer worden gebruikt voor
(commerciële) activiteiten ten behoeve van QuaDesign en/of
derden en daarnaast zal QuaDesign de verstrekte persoonsgegevens nimmer zonder toestemming van Opdrachtgever
aan enige derde verstrekken.
QuaDesign is gehouden de door Opdrachtgever aan haar
verstrekte persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige
wijze te verwerken. Naast de verplichting van de QuaDesign
om de instructies van Opdrachtgever op te volgen, dient de
QuaDesign zorg te dragen voor de naleving van de voorwaarden die in de Overeenkomst dan wel in de toepasselijke weten regelgeving – met name op grond van de AVG – worden
gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens.
QuaDesign heeft geen zeggenschap over het doel en de
middelen van de verwerking van de door Opdrachtgever
aan haar verstrekte persoonsgegevens.
Niets in de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden
is bedoeld om op enigerlei wijze de zeggenschap ten aanzien
van de persoonsgegevens die aan QuaDesign worden verstrekt aan QuaDesign over te dragen.
QuaDesign is gehouden passende technische, organisatorische en procedurele (beveiligings) maatregelen te nemen
om de door Opdrachtgever aan haar verstrekte persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal en/of enige vorm
van onrechtmatige verwerking, dit in de ruimste zin van het
woord. QuaDesign zal er in dit kader onder meer voor zorgdragen dat bij het gebruik van geautomatiseerde systemen
de persoonsgegevens deugdelijk worden afgeschermd van
andere gegevens en dat er een passend beveiligingsniveau
wordt gegarandeerd. Daarnaast zal QuaDesign de nodige
maatregelen nemen gericht op het onnodig verzamelen en/
of verder verwerken van de door Opdrachtgever verstrekte
persoonsgegevens. QuaDesign zal de door haar te treffen
(beveiligings)maatregelen steeds aanpassen aan de meest
recente stand van de techniek.
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19.6.

QuaDesign is gehouden zogenaamde datalekken onmiddellijk
te melden aan Opdrachtgever en – indien wet- en/of regelgeving dit vereist – mee te werken aan het informeren van
de terzake relevante autoriteiten en/of betrokkenen.
19.7. QuaDesign garandeert dat zij de gegevens uitsluitend binnen
de Europese Economische Ruimte verwerkt. Verwerking
buiten de Europese Economische Ruimte is slechts toegestaan met voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van
Opdrachtgever.  
19.8. QuaDesign is gehouden tot geheimhouding van de persoonsgegevens die zij van Opdrachtgever ontvangt, behoudens
indien en voor zover een wettelijk voorschrift QuaDesign
verplicht tot openbaarmaking, dan wel de openbaarmaking
in opdracht van Opdrachtgever geschiedt.
19.9. Alle uit dit artikel voortvloeiende verplichtingen gelden
tevens ten aanzien van de werknemers van QuaDesign en/of
de (Hulp)personen die ten behoeve van QuaDesign werkzaamheden verrichten (al dan niet in loondienst). QuaDesign
zal de hiervoor genoemde werknemers en/of (Hulp)personen
verplichten tot geheimhouding met betrekking tot de
persoonsgegevens waarvan zij (via Opdrachtgever) kennis
nemen of kunnen nemen.
19.10. QuaDesign is gehouden alle persoonsgegevens die zij van
Opdrachtgever heeft ontvangen op eerste verzoek of in ieder
geval na het einde van de Overeenkomst volledig te retourneren aan Opdrachtgever, of – indien Opdrachtgever daartoe
opdracht geeft – deze gegevens te vernietigen op een door
Opdrachtgever aangegeven wijze, zonder een kopie van deze
persoonsgegevens te behouden. QuaDesign zal op eerste verzoek van Opdrachtgever schriftelijk verklaren dat de gegevens
zijn vernietigd.
19.11. Op verzoek van Opdrachtgever zal QuaDesign te allen tijde
haar volledige medewerking verlenen aan onderzoek(en)
door Opdrachtgever of een door haar ingeschakelde derde
(waaronder een aan Opdrachtgever gelieerde ondernemingen) naar de correcte naleving door QuaDesign van haar verplichtingen uit hoofde van dit artikel, de terzake de verwerking van persoonsgegevens in de Overeenkomst gemaakte
afspraken, de AVG en/of overige (privacy)wet-/regelgeving.
19.12. QuaDesign zal zijn medewerking verlenen aan de totstandkoming van een separate Verwerkersovereenkomst tussen
Partijen waarin de verplichtingen van QuaDesign als verwerker nader worden uitgewerkt en de verwerkingen worden
gespecificeerd.

20

Verjaring/verval

20.1.

Alle rechtsvorderingen jegens QuaDesign, aanspraken op
schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of
vervallen na 1 (één) jaar gerekend vanaf het moment dat de
betreffende vordering opeisbaar is geworden.

21

Geschillen en toepasselijk recht

21.1.

Op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden is
Nederlands recht van toepassing.
Geschillen uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze
algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd
aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.
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Aanvullende voorwaarden QuaDesign ten behoeve van Hosting en Onderhoud websites
A

Voorwaarden Hosting websites

B

Voorwaarden onderhoud websites

1.

QuaDesign host de website voor Opdrachtgever bij een derde
partij.
QuaDesign is niet aansprakelijk voor onvoorziene  omstandigheden waardoor deze derde partij (tijdelijk) niet meer in
de hosting kan voorzien. QuaDesign zet zich er in dat geval
voor in om de hosting in een voorkomend geval zo spoedig
mogelijk elders onder te brengen.
De derde partij zorgt voor regelmatig en noodzakelijk onderhoud aan het systeem. Het is hierdoor mogelijk dat het
systeem korte termijn niet bereikbaar zal zijn. QuaDesign kan
hiervoor niet aansprakelijk worden gehouden.
QuaDesign is uitsluitend verplicht een reservekopie te maken
van de website van Opdrachtgever indien partijen dit expliciet
zijn overeengekomen.
Het hostingcontract wordt steeds aangezien voor de duur
van één jaar, tenzij anders overeengekomen, en wordt voor
zakelijke opdrachtgevers stilzwijgend verlengd met eenzelfde
termijn, tenzij QuaDesign of Opdrachtgever de overeenkomst
uiterlijk één maand voorafgaande aan het verstrijken van
deze termijn heeft opgezegd. Particuliere klanten kunnen het
hostingcontract na het verstrijken van het contractjaar steeds
maandelijks opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

1.

QuaDesign bouwt websites op basis van een door een
externe leverancier geleverde modellen, de zogenaamde
templates. De websites worden gebouwd met Wordpress.
De templates staan op naam van QuaDesign en zijn niet
overdraagbaar.
Onder het onderhoudscontract vallen de volgende diensten:
- een maandelijkse back-up van de website, die zes
maanden wordt bewaard;
- een update van door QuaDesign geleverde plug-ins.
Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor eigen plugins;
- update templates, zolang de aanbieder van de templates
waarop de site is gebaseerd, deze levert.
- update geleverde beveiligingsplug-ins. (alleen bij onderhoudscontract QuaDesign);
In geval van problemen zorgt QuaDesign voor het terugzetten
van de meest recente back-up.
Onder het onderhoudscontract valt uitdrukkelijk niet het
doorvoeren van upgrades (als er aanpassingen aan de site
nodig zijn door een upgrade van bijvoorbeeld Wordpress,
templates en plug-ins), vormgevings-/tekstaanpassingen
aan de website, het terugplaatsen van een back-up nadat de
website is gehackt, het herstellen van fouten die zijn
opgetreden door het niet juist gebruiken van plug-ins of
templates, wijzigingen in het ontwerp die zien op uiterlijk,
functionaliteit of inhoud, het compatible maken van nieuwe
plug-ins en/of het oplossen van bestaande, maar eerder niet
als hinderlijk ervaren problemen.
Het onderhoudscontract kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
QuaDesign bouwt websites op basis van de op dat moment
beschikbare software en templates. QuaDesign draagt bij
een onderhoudscontract zorg voor updates. Het hacken van
sites kan niet voor 100% worden uitgesloten. De technische
ontwikkeling en kennis bij hackers is dusdanig dat op hacken
of hackpogingen eerst achteraf actie kan worden ondernomen. Opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor aanvullende
maatregelen om hacken te voorkomen.
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Artikel 1: Definities
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan
de leverancier opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging
van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden;
b. Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon die de
opdracht als bedoeld onder a heeft aanvaard of een aan een
mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft
uitgebracht;
c. Informatiedragers: magnetische banden en schijven,
optische schijven en alle andere middelen bestemd voor het
met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken,
verzenden of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van
teksten, beelden of andere gegevens, een en ander in de
meest ruime betekenis van het woord;
d. Koninklijke KVGO: Koninklijk Verbond van Grafische
Ondernemingen, gevestigd te Amstelveen.

Artikel 6: Prijswijzigingen
1. De leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs
te verhogen wanneer een of meer van de volgende
omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst
voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de
overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten,
van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekeringen,
van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten,
invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een
aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het
algemeen, omstandigheden die met een en ander
vergelijkbaar zijn.
2. Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke
schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door
de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en
alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die de
leverancier tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken
dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de
overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid
onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit
de aard van de te verwerken materialen en producten zijn
grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.
3. De leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs te
verhogen respectievelijk gehouden de prijs te verlagen
indien de opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk
overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder
begrepen auteurscorrecties of gewijzigde instructies na
de ontvangst van werktekeningen, modellen en van zet-,
druk- en andere proeven. De leverancier zal binnen de
grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken,
indien de inhoud van de door hem te verrichten prestatie
althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

Artikel 2: Algemeen
1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de
totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle
tussen de opdrachtgever en de leverancier gesloten
overeenkomsten.
2. Algemene (inkoop-)voorwaarden van de opdrachtgever
zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk
is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze
leveringsvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen
van toepassing zullen zijn.
Artikel 3: Offertes, aanbiedingen
1. Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte
aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of
soortgelijke mededeling verplicht de leverancier niet tot
het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.
2. Aanbiedingen van de leverancier zijn steeds vrijblijvend en
kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een
aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien
dit niet binnen een maand is aanvaard. Onder aanbod wordt
verstaan een aan de leverancier gedaan voorstel tot het
aangaan van een overeenkomst, dat zodanig is bepaald, dat
door de aanvaarding ervan onmiddellijk een overeenkomst
ontstaat.
Artikel 4: Annulering
1. De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te
annuleren voordat de leverancier met de uitvoering van de
overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor de
leverancier ontstane schade vergoedt. Onder deze schade
worden begrepen de door de leverancier geleden verliezen
en gederfde winst en in elk geval de kosten die de leverancier
reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van
gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen,
ingeroepen diensten en opslag.
2. Annulering van overeenkomsten tot vervaardiging van
periodieke uitgaven als bedoeld in lid 2 en 3 van artikel 14
is niet mogelijk.
Artikel 5: Prijs
1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.)
en andere door de overheid opgelegde heffingen.
2. De prijs die de leverancier voor de door hem te verrichten
prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie
conform de overeengekomen specificaties.
3. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting
tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen
het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of
tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel
opgegeven prijs.
4. Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar
partijen in een jaar voorafgaande aan de overeenkomst een
of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg
gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de
daarbij gebruikte productiemethoden en gehanteerde
calculatietarieven worden berekend.
5. Indien buiten toepassing van het bepaalde in het vorige lid
van dit artikel tussen partijen geen prijs is overeengekomen,
indien slechts bij wijze van schatting een prijs is afgegeven
of de overeengekomen prijs krachtens deze algemene
voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt de prijs
respectievelijk de wijziging bepaald op een in de grafische
industrie als redelijk beschouwd bedrag.

Artikel 7: Betalingstermijn
1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de
prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde
bedragen te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum,
zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te
kunnen beroepen. De betaling dient evenwel contant bij
aflevering plaats te vinden indien de opdrachtgever een
natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van
een beroep of bedrijf. Bij niet tijdige betaling als evenbedoeld is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door de leverancier is vereist.
2. De leverancier is gerechtigd bij een overeengekomen
aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste
gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens
de betaling te vragen van de voor de gehele levering
gemaakte kosten zoals die van zetwerk, litho’s en proeven.
3. De opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de
overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste
verzoek van de leverancier zekerheid te stellen voor de
voldoening van de krachtens de overeenkomst aan de
leverancier te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid
zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel
daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat
de leverancier daarop zonder moeite verhaal zal kunnen
nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden
zekerheid zal op eerste verzoek van de leverancier tot
een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.
4. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt als in lid 1
van dit artikel bedoeld, is deze wegens de vertraging in de
voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf
de factuurdatum over dit bedrag de wettelijke handelsrente,
of zo van toepassing, de wettelijke rente, verschuldigd.
De leverancier is bevoegd een twaalfde deel van deze rente
in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van
een maand waarin de opdrachtgever zijn verplichting tot
betaling niet volledig is nagekomen.
5. Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld,
is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en
de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige
vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke
incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor
advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De
buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten

minste 15% van de hoofdsom met rente zulks met een
minimum van € 100,00.
Artikel 8: Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud
1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering
ter plaatse waar de leverancier zijn bedrijf uitoefent.
2. De leverancier is niet gehouden de vervaardigde zaken
in gedeelten af te leveren.
3. De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens
de overeenkomst door de leverancier te leveren zaken. De
opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand
in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na
eerste verzoek van de leverancier bij deze ophaalt of, indien
aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af
te leveren zaken in ontvangst te nemen.
4. Iedere levering van zaken door de leverancier aan de
opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de eigendom
daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan
waartoe hij uit hoofde van enige overeenkomst is gehouden,
met inbegrip van rente en kosten.
5. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever,
tenzij franco levering is overeengekomen. De opdrachtgever
draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Onder vervoer
wordt mede begrepen transmissie van data door middel van
het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending
met behulp van enig technisch middel. Het aannemen van
zaken van de leverancier door de vervoerder geldt als bewijs
dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het
tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.
6. De leverancier is niet belast met het opslaan van de te
leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en
risico van de opdrachtgever.
Artikel 9: Termijn van levering
1. Een door de leverancier opgegeven termijn van levering
heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven
dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve
strekking. De leverancier is, ook bij een overeengekomen
uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever
hem in gebreke heeft gesteld.
2. De binding van de leverancier aan een overeengekomen
uiterste termijn van levering vervalt indien de opdrachtgever
wijziging in de specificaties van het werk wenst of het
bepaalde in lid 1 van artikel 12 van deze voorwaarden
niet nakomt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging
of het geringe oponthoud de leverancier in redelijkheid
niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door
hem planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit.
3. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst
door de leverancier gehouden al datgene te doen, dat
redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering
door de leverancier mogelijk te maken, zulks in het bijzonder
door het onverwijld beantwoorden van vragen van de
leverancier, het voorkomen van gebrekkige toeleveringen
als bedoeld in lid 2 van artikel 6 en door het inachtnemen
van het bepaalde in lid 1 van artikel 12 en de leden 1 en 2
van artikel 18 van deze leveringsvoorwaarden.
4. Bij niet-naleving door de opdrachtgever van het in het
vorige lid van dit artikel en het in lid 3 van artikel 7 bepaalde,
is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet
meer bindend en is de opdrachtgever in verzuim zonder dat
schriftelijke ingebrekestelling door de leverancier nodig is.
De leverancier is alsdan, onverlet de hem krachtens de wet
toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de opdrachtgever dit verzuim
heeft hersteld. Daarna zal de leverancier de overeenkomst
alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.
Artikel 10: Onderzoek bij aflevering
1. De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed
na aflevering te onderzoeken of de leverancier de
overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts
gehouden de leverancier er terstond schriftelijk van
in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt.
De opdrachtgever dient het evenbedoeld onderzoek en
de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk
14 dagen na aflevering.
2. De leverancier is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke

prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke
prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.
3. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als
deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven
het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit
artikel tijdig te doen.
4. Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde termijn
van 14 dagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
ook voor een zorgvuldig en alert opdrachtgever als
onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze
termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment
waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen
van de leverancier voor de opdrachtgever redelijkerwijs
mogelijk is.
5. De prestatie van de leverancier geldt in elk geval tussen
partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het
geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik
heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden
heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen,
heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft
doen leveren, tenzij de opdrachtgever het bepaalde in het
eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.
Artikel 11: Inhoud en wijziging overeenkomst
De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten
aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst
indien deze hun oorzaak vinden in door de leverancier niet,
niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of
andere mededelingen die mondeling of door een door de
opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan
dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch
middel zoals de telefoon, de fax en soortgelijke transmissiemedia.
Artikel 12: Zet-, druk- of andere proeven
1. De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet
op zijn verzoek van de leverancier ontvangen zet-, drukof andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te
onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd
of goedgekeurd aan de leverancier terug te zenden.
2. Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever
geldt als erkenning dat de leverancier de aan de proeven
voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
3. De leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten
en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de
opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
4. Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef
wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht,
tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van
deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.
Artikel 13: Afwijkingen
1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en
anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of
model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen
geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding
van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij
van geringe betekenis zijn.
2. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het
totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden
beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het
werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel
bepaalde zaken betreft.
3. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking
genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte
invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben,
worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis
te zijn.
4. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of
minder bedragen dan de volgende percentages:
– oplage tot 20.000 eenheden: 10%
– oplage van 20.000 en meer: 5%
Ten aanzien van meer- of minderleveringen van verpakkingsdrukwerk, etiketten en kettingformulieren is evenwel steeds
een percentage van 10% toegestaan. Het meerdere of
het minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht
respectievelijk verrekend.
5. Ten aanzien van de kwaliteit en het gramgewicht van papier
en karton worden als afwijkingen van geringe betekenis
aangemerkt de afwijkingen die zijn toegestaan krachtens
de tolerantienormen vermeld in de Algemene leveringsvoorwaarden van de Vereniging van Papiergroothandelaren.
De desbetreffende voorwaarden liggen bij de leverancier
ter inzage. De leverancier zal de opdrachtgever op diens
verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden
toezenden.
6. Afwijkingen in de overige door de leverancier gebruikte
materialen en halffabrikaten die zijn toegestaan volgens
de op de levering van deze materialen en halffabrikaten
betrekking hebbende algemene verkoopvoorwaarden,
worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt.
De desbetreffende voorwaarden liggen bij de leverancier
ter inzage. De leverancier zal de opdrachtgever op diens
verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden
toezenden.
Artikel 14: Duurovereenkomsten; periodieke uitgaven
1. Een overeenkomst tot de vervaardiging van een periodieke
uitgave geldt, indien terzake niet uitdrukkelijk en schriftelijk
anders is overeengekomen, voor onbepaalde tijd en kan
slechts door opzegging worden beëindigd met inachtneming
van een opzegtermijn. Deze opzegtermijn is een jaar indien
het een periodieke uitgave betreft die viermaal per jaar of
vaker verschijnt en 6 maanden indien het een periodieke
uitgave betreft die minder vaak verschijnt.
2. Onder een periodieke uitgave als bedoeld in lid 1 van dit
artikel wordt verstaan een uitgave die regelmatig verschijnt.
3. Onder vervaardiging in de zin van het eerste lid van dit
artikel wordt mede begrepen de vervaardiging van halffabrikaten of hulpmiddelen zoals losse katernen, litho- en
zetwerk alsmede werkzaamheden tot afwerking en tot de
verspreiding van de uitgave.
4. Een overeenkomst als bedoeld in dit artikel kan slechts door
middel van een aangetekende of met ontvangstbevestiging
verzonden brief worden opgezegd.
5. Van het bepaalde in dit artikel kan slechts bij schriftelijke
overeenkomst worden afgeweken.
Artikel 15: Auteursrechten etc.
1. De opdrachtgever garandeert de leverancier, dat door de
nakoming van de overeenkomst en met name door de
verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de
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opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopij, zetsel,
modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s,
films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten
die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet
1912 of andere nationale, supranationale of internationale
regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het
recht van de industriële eigendom dan wel het recht met
betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever
vrijwaart de leverancier zowel in als buiten rechte voor alle
aanspraken die derden krachtens evenbedoelde wet of
regelgeving geldend kunnen maken.
Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden
gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel
gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is de leverancier
bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de
overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in
rechte onherroepelijk komt vast te staan dat de leverancier
door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op
deze rechten maakt. Daarna zal de leverancier de order
alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen,
blijft de leverancier steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van
de overeenkomst vervaardigde werken zoals kopij, zetsel,
ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen,
informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden,
fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke
productie- en hulpmiddelen ook als de desbetreffende
werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod
of op de factuur zijn vermeld.
De door de leverancier volgens zijn vormgeving te leveren
of geleverde zaken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen,
modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers,
computerprogrammatuur, databestanden, fotografische
opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of
voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor de leverancier
bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in het
kader van enig productieproces worden verveelvoudigd.
De opdrachtgever verkrijgt na levering door de leverancier
het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door de
leverancier in het kader van de overeenkomst vervaardigde
werken in de zin van de Auteurswet 1912 of van werken in
de zin van lid 4 van dit artikel. Het evenbedoelde recht tot
gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van
de geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik
tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van enig
productieproces.

Artikel 16: Eigendom productiemiddelen etc.
1. Alle door de leverancier vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabrikaten en hulpmiddelen en met name zetsel,
ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen,
informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden,
fotografische opnamen, litho’s, clichés, films, micro- en macromontages, drukplaten, zeefdrukvormen, diepdrukcilinders,
stypen, stansmessen en -vormen, (folie-)preegvormen, stempelplaten en randapparatuur, blijven het eigendom van de
leverancier, ook als deze als aparte post op de offerte,
in het aanbod of de factuur zijn vermeld.
2. De leverancier is niet gehouden de in lid 1 bedoelde zaken
aan de opdrachtgever af te geven.
3. De leverancier is niet gehouden de in het eerste lid van dit
artikel bedoelde zaken voor de opdrachtgever te bewaren.
Indien de leverancier en de opdrachtgever overeenkomen
dat deze zaken door de leverancier zullen worden bewaard,
geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en
zonder dat de leverancier instaat voor de geschiktheid
tot herhaald gebruik.
Artikel 17: Eigendom opdrachtgever, pandrecht
1. De leverancier zal de door de opdrachtgever in het kader van
de nakoming van de overeenkomst aan hem toevertrouwde
zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder.
2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel,
draagt de opdrachtgever tijdens de bewaring alle risico’s ten
aanzien van de in lid 1 bedoelde zaken. De opdrachtgever
dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te
sluiten.
3. De opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen dat
er, voorafgaande aan de verstrekking aan de leverancier
van kopij, een tekening, ontwerp, een fotografische opname
of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken
wordt gemaakt. De opdrachtgever dient deze onder zich
te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de
bewaring door de leverancier worden verloren of wegens
beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de
opdrachtgever de leverancier op verzoek tegen vergoeding
van materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken.
4. De opdrachtgever verleent de leverancier pandrecht op
alle zaken die in het kader van de nakoming van de
overeenkomst met de leverancier door hem in de macht
van de leverancier worden gebracht, zulks tot meerdere
zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever in welke
hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan de leverancier
verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke
schulden daaronder mede begrepen.
Artikel 18: Door de opdrachtgever aangeleverde
materialen en producten
1. Indien de opdrachtgever met de leverancier is overeengekomen, dat de opdrachtgever materiaal of producten ter
bedrukking of ter verwerking zal aanleveren, dient hij voor
deze aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve van
een normale planmatige productie als tijdig en deugdelijk te
beschouwen wijze. De opdrachtgever zal hiertoe instructies
van de leverancier vragen.
2. De opdrachtgever is gehouden naast het voor de overeengekomen prestatie benodigde materiaal of de daarvoor
benodigde producten, tevens een voor de desbetreffende
bewerking redelijke hoeveelheid voor proeven, inschiet e.d.
te leveren. De opdrachtgever zal hiertoe de opgave van de
leverancier vragen. De opdrachtgever staat er voor in, dat
de leverancier een voldoende hoeveelheid zal ontvangen.
De bevestiging van ontvangst van het materiaal of de
producten door de leverancier houdt niet in de erkenning
dat een voldoende of de op de vervoersdocumenten
vermelde hoeveelheid is ontvangen.
3. De leverancier is niet gehouden de van de opdrachtgever
ontvangen zaken voorafgaande aan de bedrukking of de

bewerking op de geschiktheid hiertoe te onderzoeken.
4. De leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
het te kort schieten in de nakoming van de overeenkomst als
dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid
voor de leverancier onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de door de
opdrachtgever aangeleverde materialen of producten en
evenmin als dat een gevolg is van afwijkingen tussen het
aanvankelijk aan de leverancier getoonde monster en de
later door de opdrachtgever voor de oplage aangeleverde
materialen of producten.
5. De leverancier staat niet in voor eigenschappen als
houdbaarheid, hechting, glans, kleur, licht- of kleurechtheid
of slijtvastheid indien de opdrachtgever niet uiterlijk bij het
aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de
eigenschappen en de aard van de door hem aangeleverde
materialen of producten en niet deugdelijke informatie
heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en
de toegepaste oppervlaktebewerkingen.
6. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan de
leverancier noch aansprakelijk worden gesteld voor het
loslaten, kleven, smetten, veranderen van glans of kleur,
noch voor het beschadigen van door hem van de opdrachtgever ontvangen en door hem te bedrukken of te bewerken
materiaal en producten als deze een voorbewerking hebben
ondergaan zoals door het aanbrengen van lak, vernis of
anti-smetpoeder.
7. De opdrachtgever is gehouden de leverancier op bijzondere
moeilijkheden of gezondheidsrisico’s tijdens de bedrukking
of bewerking van de door hem aangeleverde materialen en
producten te wijzen.
8. De leverancier is gerechtigd over de resten zoals snijafval etc.
van de door de opdrachtgever aangeleverde materialen en
producten te beschikken als waren deze zijn eigendom.
De opdrachtgever is op verzoek van de leverancier gehouden
de ongebruikte materialen en producten alsmede de
evenbedoelde resten bij de leverancier af te halen.
Artikel 19: Overmacht
1. Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de
overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend,
indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens
de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende
opvattingen voor zijn rekening komen.
2. Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de
overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten,
overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in
het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek
aan gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen,
stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, nietlevering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten
door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en
andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt
als niet aan de leverancier toe te rekenen en geven de
opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de
overeenkomst of tot schadevergoeding.
Artikel 20: Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van de leverancier uit hoofde van de
overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot een zodanig
bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in
verhouding staat tot de overeengekomen prijs.
2. De leverancier is niet aansprakelijk voor schade van welke
aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de
vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen,
heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd,
respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen
bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
3. De leverancier is voorts niet aansprakelijk voor schade in de
vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het
bedrijf of het beroep van de opdrachtgever.
4. De leverancier is eveneens niet aansprakelijk voor schade
aan door hem van de opdrachtgever ontvangen en door
de leverancier te bedrukken, te bewerken of te verwerken
materiaal of producten, indien de opdrachtgever de
leverancier niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst
opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van
deze materialen of producten en deugdelijke informatie
heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en
de toegepaste oppervlaktebewerkingen.
5. Indien de leverancier terzake van enige schade, waarvoor hij
krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze
leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde
aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem
terzake volledig vrijwaren en de leverancier alles vergoeden
wat hij aan deze derde dient te voldoen.
Artikel 21: Toepasselijk recht
De overeenkomst tussen de leverancier en de opdrachtgever
wordt beheerst door het Nederlandse recht.
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Privacyverklaring
QuaDesign, is het eenmansbedrijf van Annemieke Vleggaar, gevestigd aan Boeg 50, 3961 TD  Wijk bij Duurstede,
telefoon 06 10 27 27 60, kvk nummer 30198311. QuaDesign is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Om welke gegevens gaat het
QuaDesign verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van een dienst(en) en/of omdat u deze zelf aan
haar verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die QuaDesign verwerkt:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens, accounts die u actief verstrekt
- Gegevens over uw activiteiten op uw website
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer
- kvk nummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag QuaDesign persoonsgegevens verwerkt
QuaDesign verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Verwerken van uw bestelling
• Het afhandelen van uw betaling
• Verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van de diensten en producten
• Om diensten bij u af te leveren
• QuaDesign analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod
van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
• QuaDesign verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die
QuaDesign nodig heeft voor de belastingaangifte.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Quadesign verwerkt
De website en/of dienst van QuaDesign heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger
zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker
ouder dan 16 is. QuaDesign raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat
QuaDesign zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via
info@quadesign.nl, dan verwijdert QuaDesign deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
QuaDesign neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen
hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder
dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang QuaDesign persoonsgegevens bewaart
QuaDesign bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens
worden verzameld.
• QuaDesign hanteert minimaal de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.
• Werkbestanden van klanten bewaart QuaDesign voor zolang de klantrelatie bestaat.
• Gegevens die QuaDesign gebruikt om fraude te voorkomen bewaren we heel lang. Dat is misschien niet leuk maar wel
nodig.

ADRES Boeg 50 , 3961 TD Wijk bij Duurstede

EMAIL info@QuaDesign.nl

TEL +31 06 10 27 27 60

WWW QuaDesign.nl
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Delen van persoonsgegevens met derden
QuaDesign deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Denk hierbij aan drukkers, betaalpartners, partijen die de
hosting verzorgen en partijen die domeinnamen uitgeven. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit
QuaDesign een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw
gegevens. QuaDesign blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies
QuaDesign gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of
smartphone. De cookies die QuaDesign gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te
stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen
van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Uw heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om je
eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door QuaDesign.
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur
dan een verzoek naar info@quadesign.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het
verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het
paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. QuaDesign zal zo
snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Hoe QuaDesign persoonsgegevens beveiligt
QuaDesign neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens
toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op
Annemieke Vleggaar, info@quadesign.nl

Wijzigingen
Als QuaDesign belangrijke wijzigingen doorvoert in de manier waarop met persoonsgegevens wordt omgegaan,
zal QuaDesign u hiervan op de hoogte brengen, door middel van een email bericht.  
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in mei 2018.

Contact
QuaDesign
Annemieke Vleggaar
Boeg 50
3961 TD  Wijk bij Duurstede
06 10 27 27 60
info@quadesign.nl
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