Leveringsvoorwaarden Sjorsruygrok.nl (handelend onder naam C'est Mieux)
Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes en op alle met ons gesloten overeenkomsten, hoe ook
genaamd.
1.2 Eventuele algemene (inkoop-)voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet toepasselijk, tenzij de toepasselijkheid daarvan afzonderlijk met ons schriftelijk is overeengekomen.
Artikel 2 Offertes
2.1 Al onze offertes zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat deze door beide partijen schriftelijk is
bevestigd, danwel nadat wij met toestemming van de opdrachtgever met de uitvoering van de opdracht een aanvang
hebben genomen. In dat geval wordt de offerte geacht deel uit te maken van de gesloten overeenkomst.
2.2 Nadere mondelinge afspraken worden eerst van kracht nadat deze door beide partijen schriftelijk zijn bevestigd.
Artikel 3 Annulering
3.1 Indien de opdrachtgever een met ons gesloten overeenkomst annuleert voordat met de uitvoering daarvan een aanvang is gemaakt is de opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd, gefixeerd op 30% van de overeengekomen
opdrachtprijs.
3.2 Vindt annulering plaats nadat met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang is gemaakt, dan is de opdrachtgever volledige schadevergoeding verschuldigd buiten hetgeen hij verschuldigd is terzake van het reeds uitgevoerde
gedeelte van de overeenkomst.
Artikel 4 Opdrachtprijs
4.1 In principe wordt door ons voor de gehele opdracht een totaalprijs opgegeven. Deze is exclusief B.T.W. Indien dit niet
mogelijk is vanwege de gecompliceerdheid van de verstrekte opdracht, wordt deze gesplitst in deelopdrachten en voor
elk deel een afzonderlijke prijs opgegeven.
4.2 Voor meerwerkopdrachten wordt een afzonderlijke prijs opgegeven, welke door de opdrachtgever afzonderlijk schriftelijk
dient te worden geaccordeerd.
4.3 Wij zijn gerechtigd de opgegeven prijs na de aanvang van de uitvoering van de opdracht te verhogen in geval van stijging
van de kosten van materialen, halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van
verzendkosten, lonen, werkgeverslasten, invoering of verhoging van overheidsheffingen op grondstoffen e.d., alsmede een
aanzienlijke wijziging van valutaverhoudingen en in het algemeen omstandigheden die met het voorgaande te vergelijken
zijn.
4.4 Indien wij door het niet tijdig of in het geheel niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen
of door een gewijzigde, of onjuiste opdracht genoodzaakt zijn meer of andere werkzaamheden uit te voeren, zullen deze
werkzaamheden apart in rekening worden gebracht op basis van de bij ons gebruikelijke tarieven.
Artikel 5 Betaling
5.1 Wij zullen de opdrachtprijs in in gedeelten factureren. Voor aanvang van de opdracht zal 50% vooruit gefactureerd worden. Zodra deze 50% ontvangen is, zullen de werkzaamheden beginnen. De opdrachtgever is verplicht de restfactuur
binnen 30 dagen na factuurdatum te betalen. Indien de opdrachtgever deze termijn laat passeren, is hij over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd, te rekenen vanaf de vervaldatum der factuur.
5.2 Alle door ons gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in verband met niet tijdige betaling komen ten laste
van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van € 500,00.
Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst
6.1 Wij nemen de inspanningsverplichting op ons de ons verstrekte opdracht zorgvuldig en nauwkeurig uit te voeren en te
streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voorzover nodig zullen wij de opdrachtgever op de hoogte
houden van de voortgang van de werkzaamheden.
6.2 De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste
uitvoering van de opdracht mogelijk te maken, in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en
duidelijke gegevens of materialen.
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6.3
6.4

Wij zijn gerechtigd om voor de uitvoering van de opdracht, indien wij dat nodig of wenselijk achten, gebruik te maken van
de diensten van derden. De door deze derden in rekening te brengen kosten zijn in de opgegeven opdrachtprijs begrepen.
Een door ons opgegeven opleveringstermijn is slechts van indicatieve aard en legt ons geen specifieke verplichtingen
op. Wij zullen eerst in verzuim zijn, nadat de opdrachtgever ons bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en
nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
7
Alle door ons in het kader van de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever afgeleverde zaken blijven ons eigendom totdat al datgene wat de opdrachtgever aan ons verschuldigd is terzake van de opdracht volledig is betaald. Pas
indien de opdrachtgever al hetgeen hij aan ons verschuldigd is heeft betaald, gaat de eigendom op de opdrachtgever
over. Tot dat tijdstip is hij niet gerechtigd het geleverde door te verkopen of in gebruik aan derden af te staan.
Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten
8.1 Van alle uit de opdracht voortvloeiende rechten van intellectuele eigendom, zoals octrooirecht, modelrecht en auteursrecht, blijven wij te allen tijde de enig rechthebbende.
8.2 Wij verstrekken aan de opdrachtgever een licentie onder de aan ons toekomende intellectuele eigendomsrechten voorzover die is vereist voor het gebruikmaken van hetgeen door ons aan de opdrachtgever is geleverd. Vermenigvuldiging
van de door ons geleverde producten is uitsluitend toegestaan na onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Wij zijn
gerechtigd aan de toestemming tot vermenigvuldiging de voorwaarde te verbinden dat het geleverde product van onze
naam wordt voorzien, indien dit zich daartoe leent.
8.3 De in het kader van de ons verstrekte opdracht vervaardigde werktekeningen, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of elektronische bestanden, blijven te allen tijde ons eigendom, ongeacht of deze
aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld. De opdrachtgever is gehouden deze zaken terstond na de
uitvoering van de opdrachtgever, c.q. de beëindiging van de met ons gesloten overeenkomst, aan ons te retourneren.
8.4 Wij zijn gerechtigd om het door ons vervaardigde ontwerp te gebruiken voor onze eigen publiciteit of promotie.
Artikel 9 Drukproeven
9
Indien door ons drukproeven zijn vervaardigd en deze door de opdrachtgever zijn goedgekeurd, zijn wij niet aansprakelijk
voor fouten in de drukproeven die door de opdrachtgever onopgemerkt zijn gebleven. Drukproeven worden door ons
afzonderlijk in rekening gebracht, tenzij overeengekomen is dat deze onderdeel uitmaken van de opdrachtprijs.
Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor:
> a. fouten in het materiaal dat de opdrachtgever heeft aangeleverd.
> b. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst, indien deze hun oorzaak vinden in
handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke
gegevens of materialen.
> c. fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
> d. gebreken in of overschrijdingen van offertes en prijsopgave van toeleveranciers.
> e. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever zijn goedkeuring daaraan heeft gegeven, danwel
in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en van die gelegenheid geen gebruik heeft gemaakt.
10.2 Behoudens in geval van opzet of grove schuld van ons of van degene(n) die wij ter uitvoering van de opdracht hebben
aangesteld is onze aansprakelijkheid voor schade uit hoofde van de wijze van nakoming van de overeenkomst beperkt
tot het bedrag van de opdrachtprijs. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van een jaar sedert het moment waarop de opdracht is uitgevoerd. De opdrachtgever vrijwaart ons tegen eventuele aanspraken van derden wegens schade
welke verband houdt met de aard van de ons verstrekte opdracht.
10.3 De opdrachtgever verplicht zich om indien redelijkerwijs mogelijk kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden totdat de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kunnen wij niet aansprakelijk
worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet zou zijn opgetreden.
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Artikel 11 Einde van de overeenkomst
11.1 De met ons gesloten overeenkomst eindigt:
> a. Indien de overeenkomst is beperkt tot de uitvoering van een of meerdere afzonderlijke opdrachten: zodra de opdracht
is voltooid.
> b. Indien er sprake is van een overeenkomst voor onbepaalde tijd waarbij op afroep of periodiek opdrachten worden
uitgevoerd: door opzegging door een van beide partijen, mits deze schriftelijk geschiedt met inachtneming van een
opzegtermijn van tenminste zes maanden.
> c. Ongeacht de aard van de overeenkomst: in geval van faillissement of surséance van betaling van een der partijen op
het moment waarop het faillissement wordt uitgesproken of de (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend
en voorts indien een der partijen overlijdt of ophoudt te bestaan.
11.2 In geval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst komt de aan de opdrachtgever verstrekte licentie met onmiddellijke ingang te vervallen.
11.3 Tenslotte zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst, ongeacht de aard daarvan, met onmiddellijke ingang te beëindigen door middel van een enkele schriftelijke kennisgeving indien de andere partij na daartoe behoorlijk in gebreke te
zijn gesteld nalaat aan haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst te voldoen.
Artikel 12 Overdracht rechten
12.1 Het is de opdrachtgever, behoudens onze voorafgaande schriftelijke toestemming, niet toegestaan zijn rechten uit de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen of ten gebruike af te staan.
12.2 Partijen zijn over en weer gehouden tot het betrachten van geheimhouding tegenover derden van al hetgeen hun bekend
is geworden omtrent de andere partij. Partijen zijn gehouden om aan hun ondergeschikten, danwel aan degenen die zijn
ingeschakeld tot uitvoering van de opdracht, dezelfde geheimhoudingsverplichting op te leggen.
Artikel 13 Overmacht
13
Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig uitvoeren van de opdracht in geval van overmacht, waaronder ten
dezen wordt verstaan oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het
vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan
brandstof, elektriciteit, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen en andere maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten
door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden.
Artikel 14 Toepasselijk recht en forum
14
Op alle met ons gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Het beslechten van geschillen geschiedt
door de rechter van het arrondissement waarbinnen wij gevestigd zijn.
Algemene voorwaarden van Sjorsruygrok.nl (handelend onder naam C'est Mieux), gevestigd te Hoorn (N.H.)
gedeponeerd bij de Kamers van Koophandel en Fabrieken te Alkmaar.
Hoorn, 3 januari 2020		
Sjors Ruijgrok
Sjorsruygrok.nl (handelend onder naam C'est Mieux)
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