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Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 04079137.

7.

De opzegtermijn voor een abonnement bedraagt één maand.

8.

Na afloop van de Overeenkomst ben jij gehouden alle door mij verstrekte schetsen, concepten en andere (rest)materialen, binnen 30 dagen na het einde van de Overeenkomst aan mij te retourneren.

Artikel 1. Definities en algemeen
1.

Als grafisch vormgever, kunstenaar en creatieveling vind ik het belangrijk om helder en transparant te zijn over mijn algemene voorwaarden
(hierna: Voorwaarden). Daarom volgt eerst een korte uitleg van de
definities:
A.

Ik: de eenmanszaak Martin Pottjewijd Creations, je vindt mijn
bedrijf in Beilen.

B.

Jij, jou: dat ben jij, of het bedrijf dat je vertegenwoordigd, degene
die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt of een
offerte hiervoor heeft aangevraagd,

C.

Ons / wij: Zowel Martin Pottjewijd Creations als jij.

D.

Derden: deskundige en / of concurrentencollega’s.

E.

Overeenkomst: de door Ons ondertekende offerte en / of opdrachtbevestiging.

F.

Kunstwerk: het resultaat van een creatief proces, dat kan zijn een
schilderij, tekening, een object in glas, steen en brons, klei of een
ander materiaal, een grafisch werk en foto’s in gelimiteerde oplagen. Reproducties, kopieën van fotografische afbeeldingen van
kunstwerken worden niet als zodanig erkend.

G.

Definitieve ontwerp: het ontwerp dat is gemaakt op grond van het
goedgekeurde schetsontwerp / concept.

2.

Afwijken van deze Voorwaarden is geen probleem, maar dit kan alleen
als wij dit schriftelijk en uitdrukkelijk hebben afgesproken.

3.

Indien één of meer van de bepalingen in de Voorwaarden nietig zijn
of door rechterlijke tussenkomst vernietigd worden, blijven de overige
bepalingen volledig van toepassing. Wij zullen dan samen om de tafel gaan zitten om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige /
vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het
doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt
genomen.

4.

Wanneer ik in deze Voorwaarden spreek van ‘schriftelijk’, bedoel ik hier
tevens ‘per e-mail’ mee.

5.

Deze Voorwaarden bestaan naast een algemeen gedeelte, tevens uit
aparte secties voor werkzaamheden m.b.t. ‘Kunstwerken’. Indien het
algemene gedeelte van deze Voorwaarden op enig onderdeel strijdig of
onverenigbaar is met het bepaalde in de sectie ‘Kunstwerken’, geldt het
bepaalde in de sectie ‘Kunstwerken’.

Artikel 4. Wijzigen van de Overeenkomst
1.

Wanneer tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor
een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is de Overeenkomst te wijzigen,
aan te vullen en / of de looptijd van de Overeenkomst te wijzigen, zullen
wij tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst aanpassen.

2.

Let wel, ik heb het laatste woord als het gaat om het wel of niet doorvoeren van wijzigingen. Als kunstenaar streef ik naar kwalitatieve perfectie om zo een fantastisch eindresultaat te krijgen.

Artikel 5. Betalingsvoorwaarden
1.

Met alle liefde wil ik graag iets kunstzinnigs voor jou maken, maar daar
hangt wel een prijskaartje aan. Na afloop van de Overeenkomst ontvang
je een factuur met daarop de overeengekomen prijs, inclusief btw.

2.

De factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden.

3.

Indien ik dat nodig acht, mag ik een voorschot of een aanvullende zekerheid van jou vragen.

4.

Ik ben gerechtigd om in termijnen te factureren.

5.

Mocht je, om welke reden dan ook, niet binnen 14 dagen de factuur hebben betaald, dan ben jij daarna direct van rechtswege in verzuim. Vanaf
dan ben ik bevoegd om over het openstaande bedrag wettelijke rente te
rekenen tot het moment dat jij de factuur en alle kosten hebt voldaan.

6.

Als jij de factuur niet tijdig betaald ben ik genoodzaakt om alle kosten,
in en buiten rechte, die nodig zijn om de openstaande factuur betaald te
krijgen, op jou te verhalen.

7.

Met betrekking tot de buitenrechtelijke incassokosten mag ik minimaal
15% van het factuurbedrag met een minimum van € 45,-- op jou verhalen.

Artikel 6. Ontbinding en opschorting
1.

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes
1.

Al mijn aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en gelden gedurende
30 dagen na dagtekening van de aanbieding / offerte.

2.

Alle tarieven en prijzen in de aanbiedingen en offertes zijn exclusief
BTW en andere heffingen van overheidswege.

3.

Jij kunt mij niet aan mijn offertes houden indien jij redelijkerwijs kan of
behoorde te begrijpen dat de offerte, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

De Overeenkomst komt alleen tot stand op het moment dat jij mijn
offerte of opdrachtbevestiging schriftelijk hebt aanvaardt en ik deze
ondertekend retour heb ontvangen.

2.

Ik neem bij het aangaan van de Overeenkomst een inspanningsverplichting op me en dat betekent dat ik geen garantie kan geven over het
bereiken van het beoogde resultaat, tenzij wij dit uitdrukkelijk, schriftelijk en met voldoende bepaalbaarheid hebben afgesproken.

3.

Wil ik mijn werk goed kunnen uitvoeren, dan dien jij alle door mij gevraagde informatie en de informatie waarvan jij toch moet weten of in ieder
geval behoorde te weten dat ik deze nodig heb, tijdig te overleggen.

4.

De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, welke wij samen
uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.

5.

Indien de Overeenkomst niet wordt aangegaan voor bepaalde tijd, maar
voor het verrichten van een bepaalde dienst, eindigt de Overeenkomst
van rechtswege zodra de dienst is verricht.

6.

Betreft de Overeenkomst een abonnement, dan wordt aan het einde van
de looptijd van het abonnement de Overeenkomst steeds stilzwijgend
verlengd voor de duur van drie maanden.

-

Jij je verplichtingen uit de Overeenkomst niet (geheel) nakomt;

-

Ik aannemelijk kan maken dat jij je verplichtingen uit de Overeenkomst niet (geheel) kan nakomen;

-

Jij in staat van faillissement verkeerd, de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard, in staat van surseance
van betaling verkeerd, onder curatele staat, of een verzoek tot een
van deze procedures aanhangig is gemaakt;

2.

Opschorting en / of ontbinding is slechts toegestaan voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt.

3.

Ik ben bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de
Overeenkomst onmogelijk is of wanneer naar de juridische redelijkheid
en billijkheid niet kan worden verwacht dat de Overeenkomst in stand
wordt gehouden.

4.

Wanneer ik het recht heb om de Overeenkomst op te schorten of de
Overeenkomst te ontbinden, dan hoef ik jou geen ingebrekestelling
daarvoor te versturen.

5.

Wanneer de situatie uit artikel 6.1 zich voordoet, ben ik niet gehouden
enige schadevergoeding te betalen.

6.

Gevolgen van de opschorting en / of de ontbinding komen volledig voor
rekening en risico van jou.

7.

Opschorting en / of ontbinden hebben geen invloed op al gedane
betalingen.

8.

Ik behoud te allen tijde het recht om een (aanvullende) schadevergoeding te eisen.

Artikel 3. Aanvang en uitvoering Overeenkomst
1.

Het ontbinden en / of opschorten van de Overeenkomst is alleen mogelijk wanneer:
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Artikel 7. Levertijden

8.

1.

Ik doe mijn uiterste best om de overeengekomen levertermijnen na te
komen. Deze levertermijnen zijn echter geen fatale termijnen.

2.

Door omstandigheden kan het aantal overeenkomen producten afwijken van het aantal geleverde producten. Deze afwijking mag maximaal
10% bedragen.

3.

Indien wij samen bij de het sluiten van de Overeenkomst een proefdruk
zijn overeengekomen, dan lever ik jou die binnen een afzienbare tijd. Jij
hebt dan nog vijf werkdagen de tijd om hier schriftelijk op te reageren.
Doe jij dit niet, dan mag ik er vanuit gaan dat de proefdruk akkoord is
bevonden en ga ik direct aan de slag met de leuke opdracht die jij mij
hebt gegeven.

Artikel 8. Zorgplicht en geheimhouding
1.

Iedere creatieve uitspatting gaat mij aan het hart en daarom neem ik bij
het uitvoeren van de Overeenkomst de grootst mogelijk zorg in acht en
houd zo veel mogelijk rekening met jouw wensen en belangen.

2.

Wij verplichten elkaar tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die wij in het kader van de Overeenkomst van elkaar hebben
gekregen. Mocht ik om welke reden dan ook een derde inschakelen dan
is hij ook aan deze geheimhouding gebonden.

3.

De resultaten van de Overeenkomst mag ik gebruiken voor statistische
of promotionele activiteiten. Vanzelfsprekend worden deze resultaten
geanonimiseerd.

Artikel 9. Klachten
1.

Ai, heb je een klacht over mijn factuur of eindresultaat? Dat is vervelend!
Graag hoor ik deze binnen 14 dagen na de factuurdatum dan wel na het
eindigen van de Overeenkomst.

2.

Klachten dienen schriftelijk bij mij gemeld te worden.

3.

Ik vind het heel vervelend dat je een klacht hebt, maar het indienen van
een klacht schort jouw betalingsverplichting niet op.

4.

Wil ik adequaat en correct kunnen reageren op jouw klacht, dan dient
deze zo gedetailleerd mogelijk omschreven te worden.

5.

Alleen indien de klacht gegrond in bevonden, mogen de goederen terug
gezonden worden naar mij. Verzending is voor rekening en risico van
jou.

Artikel 11. Overmacht
1.

Wanneer ik mijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of
niet behoorlijk kan nakomen als gevolg van overmacht dan worden die
verplichtingen opgeschort tot op het moment dat ik alsnog in staat ben
deze op de overeengekomen wijze na te komen.

2.

Onder overmacht versta ik, naast wat in de wet en jurisprudentie hier
onder wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken (niet voorzien) waarop ik geen invloed kan uitoefenen en waardoor ik niet in staat
ben tijdig de verplichtingen na te komen. Hieronder versta ik ook als ik
met 40 graden koorts op bed lig of kom te overlijden.

3.

Wij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de
verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode
langer duurt dan twee maanden duurt, dan mogen Wij de Overeenkomst
ontbinden zonder enig recht op schadevergoeding.

4.

Indien ik bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan mijn verplichtingen hebt voldaan, of slechts gedeeltelijk aan mijn verplichtingen
kan voldoen, dan ben ik gerechtigd het al verrichte deel afzonderlijk te
factureren.

Artikel 12. Intellectueel eigendom
1.

Ik behoud te allen tijde alle rechten van intellectueel eigendom op de
door mij gemaakte werken, schetsen, ideeën, ontwerpen, concepten en
andere zaken.

2.

Ik mag schetsen, ideeën, ontwerpen, concepten en andere zaken die
ten grondslag liggen aan de uitvoering van de Overeenkomst, ook gebruiken voor andere doeleinden en / of exploiteren voor mijzelf of voor
derden. Daarnaast mag ik de schetsen, ideeën, ontwerpen, concepten
en andere zaken ook gebruiken voor de ontwikkeling van zaken die
soortgelijk of ontleend zijn aan wat voor jou is ontwikkeld.

3.

Omdat ik trots ben op ieder (kunstzinnig) werk wat ik vervaardig, wil ik
graag zo veel mogelijk overal mijn naam onder zetten. Dat betekent dat
jij mijn naam niet, zonder mijn toestemming, mag verwijderen.

4.

Ik vrijwaar jou tegen elke rechtsvordering van een derde dat de door mij
zelf ontwikkelde of ontworpen websites en andere zaken inbreuk maken
op een recht van intellectuele eigendom van die derde. Mocht jij toch
een rechtsvordering van een derde krijgen op grond van dit lid, dan dien
jij dit per ommegaande aan mij te melden. Ik zal deze rechtsvordering
verder afhandelen. Jij zult daartoe alle informatie, medewerking en de
nodige volmachten verlenen. Zo nodig handel ik de rechtsvordering af
in naam van jou.

5.

De vrijwaring zoals deze in artikel 12.4 staat vervalt wanneer de verweten inbreuk verband houdt met door jou verstrekte of ter beschikking gestelde gegevens en / of wanneer er wijzigingen zijn aangebracht
in de geleverde zaak door een derde, zonder dat hiervoor schriftelijke
toestemming is gevraagd aan mij.

6.

Wanneer onherroepelijk vast staat dat wat door mij is ontworpen inbreuk maakt op een recht van intellectueel eigendom van een derde, of
wanneer naar mijn mening er een goede kans bestaat dat een dergelijke
claim zich voor gaat doen, zal ik ervoor zorgen dat de geleverde zaak
gebruikt kan blijven worden of dat dit door een gelijkwaardig product
wordt vervangen.

7.

Jij moet daarentegen garanderen dat geen rechten van derden zich verzetten tegen de beschikbaarstelling aan mijn van apparatuur, programmatuur, databestanden of andere materialen en vrijwaart mij tegen
aanspraken en rechtsvorderingen die hierop gebaseerd zijn.

Artikel 10. Aansprakelijkheid en vrijwaring
1.

Ik ben slechts aansprakelijk voor directe schade.

2.

Wanneer ik aansprakelijk ben voor eventuele schade, dan is het bedrag
van de schadevergoeding beperkt tot de uitkering van mijn beroepsen/of bedrijfsaansprakelijkheid, vermeerderd met het eigen risico. Mocht de verzekeraar niet uitkeren, dan is de hoogte van de schadevergoeding beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

3.

Indien jij zelf hebt aangegeven hoe jij graag wilt dat de transport en
opslag zal gaan geschieden en er ontstaat schade, dan ben ik daarvoor
niet aansprakelijk. Het is immers jouw eigen keuze geweest.

4.

Wanneer schade het gevolg is van onvolledige of onjuiste informatie
van of door jou, dan ben ik ook hiervoor niet aansprakelijk.

5.

Tevens ben ik niet aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte
schade wordt ondermeer verstaan:

6.

7.

-

Stagnatie in de geregelde gang van zaken van jouw onderneming;

-

Gederfde winst;

-

Gemiste besparingen;

-

Gevolgschade, die op enige wijze verband houdt met de uitvoering
van de Overeenkomst.

Wat in de voorgaande leden staat is van niet toepassing wanneer de
schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van mijn zijde.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

Ik ben niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen en / of onrechtmatige dagen die zijn begaan door derden welke
door mij zijn ingeschakeld. De algemene voorwaarden van deze derden
mag ik ook aan jou tegenwerpen. Jij mag zelf deze derde niet aanspreken.

1.

Alle door mij geleverde zaken, blijven mijn eigendom totdat jij alle verplichtingen uit onze Overeenkomst bent nagekomen.

2.

De zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, mogen door
jou slechts worden doorverkocht in het kader van de normale bedrijfsvoering.

Jij vrijwaart mij voor alle aanspraken van derden voor schade die is opgetreden in verband met het uitvoeren van de Overeenkomst.

3.

De zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, mogen niet
verpand of op andere wijze bezwaard worden.
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4.

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan ben
jij verplicht mij daarvan zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden
op de hoogte te stellen.

3.

Mijn erfgenamen kunnen de toestemming, zoals deze in artikel 16.2
staat, alleen weigeren wanneer hier een redelijke grond voor is.

4.

5.

Jij geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk schriftelijk
toestemming aan mij, dan wel aan een door mij aan te wijzen derde, om
in alle gevallen waarin ik mijn eigendomsrechten wil uitoefenen, al die
plaatsen te betreden waar mijn kunstzinnige al dan niet tot kunstzinnigheid gevormde eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken
daar ter plekke mee te nemen.

Jij betaalt mijn erfgenamen een redelijke vergoeding voor de al verrichte
werkzaamheden en gebruikte materialen.

5.

Wanneer mijn erfgenamen geen toestemming, zoals bedoeld in lid 2,
geven dan ben jij niet gehouden een redelijke prijs voor het kunstwerk te
betalen, tenzij het niet voltooide kunstwerk tot enig nut strekt.

6.

Omdat een ongeluk in een klein hoekje zit, ben jij verplicht om je te verzekeren zodat de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken verzekerd zijn tegen brand, ontploffing, waterschade en diefstal.

1.

Jij bent zelf verantwoordelijk voor het aanvragen en verkrijgen van
eventueel benodigde vergunningen en / of ontheffingen.

2.

Wanneer je van plan bent het kunstwerk te verplaatsen, verwijderen of
te vernietigen, dien je dit onverwijld aan mij te melden, zodat ik in de
gelegenheid wordt gesteld om het kunstwerk te documenteren in de
originele staat.

Artikel 17. Verplichtingen van jou

Artikel 14. Slotbepaling
1.

Ik ben bevoegd wijzigingen in deze Voorwaarden aan te brengen. De
wijzigingen treden in werking zodra ik dit aangeeft.

3.

2.

Alle rechtsverhoudingen tussen ons waarop deze Voorwaarden van
toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht.

Indien jij het kunstwerk wilt vernietigen, heb ik het eerste recht van terugkoop van het kunstwerk.

4.

3.

Ik hoop niet dat het ooit zover zal komen, maar elk geschil tussen ons,
wordt voorgelegd aan de bevoegde rechter van de het arrondissement
Noord-Nederland, locatie Assen.

Jij bent gehouden om jouw verplichtingen uit artikel 12, 17, 18 en 19 tevens op te leggen aan eventuele rechtsopvolgers onder bijzondere titel.

Artikel 18. Zorgplicht

4.

Van een geschil zoals bedoeld in het vorige lid is sprake één van ons
dat stelt.

1.

Ik zal de Overeenkomst deugdelijk en met zorg uivoeren. Het uitgangspunt hierbij is het goedgekeurde definitieve ontwerp.

5.

Deze Voorwaarden treden op 24 mei 2016 in werking.

2.

Wanneer blijkt dat het gebruikte materiaal en / of de ondergrond ongeschikt is voor het uitvoeren van de Overeenkomst, zal ik meewerken aan
het herstel van het kunstwerk en / of beperking van de schade. Ik ben
hiertoe niet gehouden wanneer ik in redelijkheid niet van deze omstandigheden op de hoogte had kunnen of moeten zijn.

3.

Je kunt er geen beroep op doen dat de gebruikte materialen en / of
de ondergrond ongeschikt waren, indien jij mij daarvan niet binnen
bekwame tijd nadat jij dit hebt ontdekt of redelijkerwijs had behoren
te ontdekken, kennis hebt gegeven. Bovendien vervallen eventuele rechtsvorderingen en verweren gegrond op het feit dat de gebruikte materialen en / of de ondergrond ongeschikt waren, door verloop van één
jaar na het moment van de eindoplevering.

4.

Het risico op beschadiging en diefstal van het kunstwerk gaat op jou
over wanneer:

Sectie Kunstwerken
Artikel 15. Uitvoering Overeenkomst
1.

Ik heb het recht de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

2.

Wanneer dit wordt overeengekomen, zal ik eerst schetsontwerpen /
concepten verstrekken van het te maken kunstwerk.

3.

Jij hebt 14 dagen de tijd om te reageren op de schetsontwerpen / concepten. Doe je dit niet, dan mag ik er vanuit gaan dat je akkoord bent de
schetsontwerpen / concepten.

4.

Het afkeuren van het schetsontwerp / concept dient schriftelijk en
gemotiveerd te gebeuren. We zullen dan samen in overleg treden over
eventuele aanpassingen. Indien wij niet tot overeenstemming komen
omtrent deze aanpassingen, heb ik het recht de Overeenkomst te ontbinden. Jij bent dan gehouden de tot dan toe door mij gemaakte kosten
te vergoeden.

5.

Ben je het na het aanpassen van de schetsontwerpen / concepten nog
niet tevreden, dan heb ik het recht om extra kosten in rekening te brengen voor het tweedemaal aanpassen van de schetsontwerpen / concepten.

6.

Jouw wensen met betrekking tot de aanpassingen mogen mijn artistieke vrijheid niet aantasten.

7.

Na het definitieve ontwerp heb jij 14 dagen de tijd om te reageren. Doe
je dit niet, dan mag ik er vanuit gaan dat je akkoord bent het definitieve
ontwerp.

8.

9.

Mocht je om welke reden dan ook het definitieve ontwerp afkeuren, dan
mogen wij beide de Overeenkomst beëindigen. Zou je de Overeenkomst
willen beëindigen dan ben je wel een redelijke vergoeding verschuldigd
aan mij voor de bestede tijd en gebruikte materialen.
De oplevering van het kunstwerk bestaat uit een schriftelijke mededeling dat het kunstwerk klaar en / of geplaatst is.

5.

-

Jij de feitelijke macht over het kunstwerk krijgt; of

-

Op het moment dat het kunstwerk met mede weten van jou wordt
gemaakt in een gebouw en / of op een terrein dat de jij in eigendom en/of gebruik hebt en/of dat door of namens jou bewaakt
wordt; of

-

Op het moment dat jij het kunstwerk na de eerste oplevering hebt
aanvaard; of

-

Op het moment van de eindoplevering.

Na afloop van de Overeenkomst ben je verplicht het kunstwerk zorgvuldig te beheren en te onderhouden overeenkomstig de aanwijzingen
die ik je heb gegeven bij de oplevering.

Artikel 19. Intellectueel eigendom
1.

Wanneer jij het kunstwerk wil tentoonstellen en / of wil reproduceren,
moet je hiervoor eerst toestemming aan mij vragen. Deze toestemming
mag ik alleen weigeren op redelijke gronden.

2.

Aan het verlenen van de toestemming, zoals in het vorige lid, mag ik
voorwaarden stellen. Deze voorwaarden kunnen bijvoorbeeld zijn: een
financiële vergoeding, niet-commerciële gebruik van de reproductie en
mijn naamsvermelding.

Artikel 16. Overlijden kunstenaar
1.

Ik hoop dat dit nog lang uitblijft, maar mocht ik komen te overlijden dan
is artikel 7:409 lid 1 BW van toepassing.

2.

Mocht op het moment van mijn overlijden het kunstwerk nog niet af zijn,
dan wordt het kunstwerk, na betaling als bedoeld in artikel 16.4, aan jou
ter beschikking gesteld. Indien jij graag wilt dat het kunstwerk door een
derde wordt afgemaakt, dan heb je hiervoor de goedkeuring van mijn
erfgenamen nodig.
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