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Algemene voorwaarden Studio Noordhoek

Artikel 1 | Offertes
1.1- Alle offertes, voorcalculaties, aanbiedingen en soortgelijke mededelingen door de Studio Noordhoek 
zijn geheel vrijblijvend en gelden maximaal gedurede 30 dagen.
De prijsopgaven kunnen altijd wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaam-
heden of door een wijziging van de opdracht.

1.2- Offertes door de opdrachtnemer zijn gebaseerd op gegevens die door de opdrachtgever zijn verstrekt. 
De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten en vermogen daarbij alle van belang zijnde 
gegevens heeft verstrekt. 

1.3- Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Wordt dit niet gedaan 
wordt de verloopt de offerte na 30 dagen. Onder schriftelijk wordt verstaan: per email of per brief.

1.4- De van de offerte deel uitmakende documenten (zoals ontwerpen, tekeningen, technische beschrijvin-
gen en dergelijke) zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch vrijblijvend. Zij zijn en blijven (intellectueel) eigendom 
van de opdrachtnemer.

Artikel 2|Totstandkoming van overeenkomsten en wijziging in gegeven opdrachten
2.1- Eerst op het moment dat de opdrachtnemer mondeling of schriftelijk heeft bevestigd de verleende 
opdracht te aanvaarden komt de overeenkomst tot stand en ontstaan uit de overeenkomst voortvloeiende 
verbintenissen van partijen.

2.2- De opdrachtgever draagt het risico van het niet, niet juist, niet tijdig of niet volledig ontvangen door de 
opdrachtnemer van zijn mededelingen. 

2.3- Voor zover onduidelijkheid ontstaat over de inhoud van de gegeven opdracht en de aanvaarding 
daarvan, zullen de door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden geacht worden te zijn geschied 
overeenkomstig de inhoud van de opdracht. 

2.4- Opdrachtgever verschaft tijdig de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk en de 
beproeving daarvan benodigde energie. De kosten van de benodigde energie zijn voor rekening van de 
opdrachtgever. 

2.5- De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om meer werkzaamheden dan vermeld in de op-
dracht of in de aanvaarding daarvan uit te voeren en aan de opdrachtgever in rekening te brengen, indi-
en deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en (of) van de goede uitvoering van de 
opdracht. De opdrachtgever wordt binnen een bekwame tijd op de hoogte gesteld van de uitvoering van 
deze aanvullende werkzaamheden. 

2.6- De opdrachtnemer zal binnen redelijke grenzen aan wijzigingen in de opdracht meewerken, indien en 
voorzover de inhoud van de door hem te leveren prestatie niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeenge-
komen prestatie afwijkt.
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2.7- Het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of de instructies van de 
opdrachtgever voldoen aan de wettelijke normen behoren niet tot de taak van Studio Noordhoek.

2.8- Studio Noordhoek zal zorg dragen voor een zorgvuldige opslag van de opdrachtgever afkomstige in-
formatie. Het risico terzake van beschadiging of teloorgan van bij Studio Noordhoek of derden opgeslagen 
informatie is nadrukkelijk voor de opdrachtgever tenzij de daardoor ontstane schade te wijten is aan grove 
onachtzaamheid van de veroorzaker. Het risico terzake van beschadiging en teloorgang van informatie 
tijdens vervoer of verzending is voor de opdrachtgever.

2.9- Klachten dienen zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de op-
dracht, schriftelijk aan Studio Noordhoek te worden gemeld.

Artikel 3| Opzegging en annulering 
3.1- De opdrachtnemer heeft steeds het recht, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling of rechterlijke 
tussenkomst is vereist, de overeenkomst op te zeggen, wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement 
verkeert, of door hem surséance is aangevraagd, hij opeisbare schulden onbetaald laat, gaat liquideren of 
zijn vaste verblijfplaats of vestigingsplaats naar een plaats buiten Nederland verlegt alvorens naar genoe-
gen van de opdrachtnemer zekerheid te hebben gesteld voor de voldoening van hetgeen ter zake van de 
uitvoering van de opdracht reeds verschuldigd is en nog verschuldigd zal worden, of indien hij door beslag-
legging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over (delen van) zijn vermogen 
verliest, tenzij ten behoeve van de opdrachtnemer naar diens oordeel genoegzame zekerheid wordt ver-
strekt voor de voldoening van hetgeen ter zake van de uitvoering van de opdracht verschuldigd is en nog 
verschuldigd zal worden. 

3.2- De opdrachtgever heeft het recht een overeenkomst te annuleren voordat de opdrachtnemer met de 
uitvoering van de overeenkomst begonnen is, mits hij de hierdoor voor de opdrachtnemer ontstane schade 
vergoedt. Onder deze schade wordt begrepen de door de leverancier gederfde winst, waarbij tevens in 
rekening wordt gebracht de kosten die de opdrachtnemer reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waar-
onder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag-
kosten.

Artikel 4| Gegevens en zaken opdrachtgever - risico
4.1- De opdrachtgever draagt er zorg voor dat gegevens en zaken die de opdrachtnemer nodig heeft 
voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht in de gewenste vorm ter bes-
chikking komen van de opdrachtnemer. 

4.2- De opdrachtgever dient van aan de opdrachtnemer ter beschikking te stellen kopij, tekeningen, 
ontwerpen, fotografische opname of andere informatiedragers, een kopie en zo mogelijk een origineel te 
behouden. 

4.3- De opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat 
de opdrachtgever aan de in lid 1 genoemde verplichting heeft voldaan. 

4.4- Indien de opdrachtgever niet voldoet aan de in lid 1 genoemde verplichting, dan heeft de opdracht-
nemer, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, het recht de op-
dracht terug te geven. 
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4.5- Indien en voor zover de opdrachtgever dit verzoekt, worden ter beschikking gestelde gegevens en 
zaken, behoudens het in artikel 17 bepaalde, na voltooiing van de opdracht aan de opdrachtgever gere-
tourneerd. 

4.6- De opdrachtnemer is verplicht zorg te (doen) dragen voor een zorgvuldige opslag van de van de op-
drachtgever afkomstige zaken en (of) gegevens. Behoudens tegenbewijs wordt de opdrachtnemer geacht 
aan deze verplichting voldaan te hebben. 

4.7- Het risico ter zake van beschadiging of teloorgaan van de bij de opdrachtnemer of derden opgesla-
gen zaken en (of) gegevens is uitdrukkelijk voor de opdrachtgever, behoudens bij door hem aangetoonde 
opzet of grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer. 

4.8- De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer van alle aanspraken van derden verband houdende 
met de beschadiging of het teloorgaan van de in de voorgaande leden bedoelde zaken en (of) ge-
gevens.

Artikel 5| Aansprakelijkheid 
5.1- Voor alle directe en indirecte schade van de opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, 
dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdig of niet volledig overeenkomstig de overeenkomst uitvoeren van 
de opdracht, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer uitgesloten, tenzij kan worden aangetoond 
dat dit niet, niet tijdig of niet volledig overeenkomstig de overeenkomst uitvoeren onder de desbetreffende 
omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en bij normale 
bedrijfsvoering niet was voorgevallen. Alsdan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de 
(aansprakelijkheids)verzekering van de opdrachtnemer voor de schade wordt uitgekeerd. 

5.2- Studio Noordhoek heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de op-
drachtgever ongedaan te maken of te beperken. 

5.3- De opdrachtgever zal zijn recht om de opdrachtnemer voor de in lid 1 bedoelde schade aansprakelijk 
te stellen verwerkt hebben één jaar na het ontstaan daarvan. 

5.4- Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade aan en door motorrijtuigen en andere zaken 
van de opdrachtgever is uitgesloten, behoudens indien en voor zover de opdrachtnemer hiervoor verze-
kerd is, in welk geval de aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag dat door de (aansprakelijkheids) verze-
kering van de opdrachtnemer voor de schade wordt uitgekeerd. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer 
voor alle aanspraken die niet voor vergoeding in aanmerking komen op basis van de regeling in dit artikel. 

5.5- Het risico ter zake van beschadiging of teloorgaan van zaken en(of) gegevens tijdens vervoer of 
verzending is steeds voor de opdrachtgever, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door 
of namens de opdrachtgever, de opdrachtnemer of derden, behoudens indien er sprake is van opzet of 
grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer. Onder vervoer en verzending wordt mede begrepen 
transmissie van data door middel van het (mobiele) telefoonnet, en elke daarmee vergelijkbare verzending 
met behulp van enig technisch middel. 

5.6- Het risico ter zake van schade aan of andere problemen samenhangend met na aflevering door de 
opdrachtgever geassembleerde, anderszins bewerkte of aan andere (on)roerende zaken aangebrachte 
zaken is steeds voor de opdrachtgever. 
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5.7- Indien de opdrachtgever de door de opdrachtnemer te leveren zaken en (of) gegevens niet binnen 
dertig dagen na beëindiging van de opdracht en voldoening van het ter zake van die opdracht verschuld-
igde in ontvangst neemt, worden deze vanaf dat ogenblik voor rekening en risico van de opdrachtgever 
opgeslagen. 

5.8- De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die direct of in-
direct, middellijk of onmiddellijk met de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden of leveringen 
samenhangen. 

5.9- De opdrachtgever heeft nimmer het recht de zaken en (of) gegevens retour te zenden aan de op-
drachtnemer, tenzij de opdrachtnemer hiermede schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) is akkoord 
gegaan. 

5.10- Studio Noordhoek kan niet aanpsrakelijk gesteld worden voor:
1) fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever is aangeleverd
2) fouten van door/namen de opdrachtgever ingeschakelde derden
3) gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaves van toeleveranciers
4) misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleid-
ing of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig aanleveren van volledige 
deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen
5) fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heet gegeven, 
dan wel in gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergeli-
jke controle geen behoefte te hebben.

5.10- Elke aansprakelijkheid verva;t na één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

5.11- Studio Noordhoek is niet aanpsrakelijk voor aangelverde producten van de opdrachtgever waar cop-
yright opzit. Alle gevolgen hiervan zijn voor de opdrachtgever.

5.12- Opdrachtgevers die zelf hun website aan willen passen zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele op-
komende fouten. 

Artikel 6| Wijze van uitvoering opdracht
6.1- Indien de opdracht omvat het plaatsen of bevestigen van constructies, reclameborden, lichtbakken 
en dergelijke, dient de opdrachtgever er zorg voor te hebben gedragen dat eventueel benodigde ver-
gunningen zijn verleend en dat ter zake aan alle overige wettelijke of andere vereisten is voldaan. De 
opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle aansprakelijkheid die mocht ontstaan indien een 
dergelijke bevoegdheid ontbrak. Voorts kan uit deze omstandigheid niet worden afgeleid dat de opdracht-
nemer aan enigerlei uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet zou hebben voldaan.

6.2- De opdrachtnemer heeft het recht zonder kennisgeving aan de opdrachtgever de opdracht of onder-
delen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien dit 
zijns inziens een doeltreffende of doelmatige uitvoering van de opdracht bevordert.
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6.3- De opdrachtnemer heeft ter zake geen onderzoeksplicht en dergelijk onderzoek valt uitdrukkelijk 
niet onder de tot de opdracht behorende werkzaamheden, tenzij uit een schriftelijke overeenkomst 
(waaronder begrepen tot stand gekomen per e-mail) anders blijkt. Met betrekking tot inherent kwetsbare 
zaken als bijvoorbeeld ruiten geldt dat enige beschadiging die optreedt bij of kort na de met de opdracht 
samenhangende werkzaamheden geacht wordt te zijn veroorzaakt door de ongeschiktheid van die zaken 
voor de opdracht en niet door de wijze waarop de opdracht is uitgevoerd.

Artikel 7| Overmacht 
7.1- Indien de opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig kan 
nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe 
niet beperkt oorlog en oorlogsgevaar, mobilisatie, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, diefstal, 
brand, ingrijpende temperatuurschommelingen, waterschade, overstroming, aardbeving en andere 
natuurrampen, verbeurdverklaring en andere overheidsmaatregelen, werkstaking, stremming van vervoer, 
defecten aan machinerieën, niet-levering van noodzakelijke materialen, halffabrikaten of gegevens door 
derden, storingen in de levering van energie, verminderde bereikbaarheid van gegevens, alles zowel in de 
onderneming van de opdrachtnemer als bij ingeschakelde derden, worden die verplichtingen opgeschort 
totdat de opdrachtnemer redelijkerwijs in staat kan worden geacht deze op de overeengekomen wijze na 
te komen. 

7.2- Indien op grond van van overheidswege gestelde voorschriften of uit veiligheidsoverwegingen van de 
opdrachtnemer door enige omstandigheid niet kan worden gevergd dat hij de opdracht (verder) uitvoert, 
heeft de opdrachtnemer het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten. 

7.3- De opdrachtgever heeft, in geval een situatie als bedoeld in lid 1 of lid 2 van dit artikel zich voordoet, 
niet het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, noch ontstaat in die gevallen voor de 
opdrachtnemer een verplichting tot vergoeding van enige schade.

Artikel 8| Autersrechten etc.
8.1- De opdrachtgever garandeert de opdrachtnemer dat door de uitvoering van de opdracht geen 
inbreuk wordt gemaakt op auteursrechten, modelrechten, merkrechten of andere intellectuele-
eigendomsrechten van derden, of daarvan afgeleide rechten, noch inbreuk op enig ander recht. De 
opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer zowel in als buiten rechte van alle aanspraken die derden ter 
zake geldend kunnen maken alsmede voor alle kosten die met het verweer daartegen gepaard gaan. 

8.2- Alle bij de uitvoering van de opdracht tot stand gekomen zaken en werken worden geacht in 
hun geheel en uitsluitend volgens de inzichten van de opdrachtnemer tot stand te zijn gekomen. De 
opdrachtnemer is derhalve uitsluitend rechthebbende op ieder auteursrecht of ander intellectuele-
eigendomsrecht dat ontstaat op alle bij uitvoering van de opdracht vervaardigde zaken en werken, 
alsmede op de in de opdracht bedoelde eindproducten. Alle intellectuele-eigendomsrechten op van de 
opdrachtnemer afkomstige of door hem gebruikte werkwijzen, adviezen etc. zullen zowel tijdens als na 
de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk aan de opdrachtnemer (blijven) toebehoren, een en ander 
ongeacht het aandeel in de totstandkoming daarvan van de opdrachtgever zelf of van bij de uitvoering 
van de opdracht ingeschakelde derden. Het in dit lid bepaalde geldt ook indien de desbetreffende 
werkzaamheden of zaken als afzonderlijke post op de offerte, in het aanbod of op de factuur zijn vermeld. 

8.3- De opdrachtgever verkrijgt slechts een gebruiksrecht, dat bovendien beperkt is tot de in de opdracht 
begrepen afgeleverde zaken en (of) gegevens. Meer in het bijzonder geldt dat het resultaat van enige 
werkzaamheid waardoor intellectuele-eigendomsrechten zijn ontstaan, noch aan derden ter bewerking 
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of verveelvoudiging beschikbaar mogen worden gesteld, noch door de opdrachtgever zelf mogen 
worden bewerkt of verveelvoudigd. De uitoefening van deze rechten - openbaarmaking of overdracht 
van gegevens daaronder begrepen - is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk 
uitsluitend aan de opdrachtnemer voorbehouden. 

8.4- Bij overtreding van het in lid 3 gestelde verbeurt de opdrachtgever aan opdrachtnemer een direct 
opeisbare boete van € 2.000,= per overtreding en € 250,= per dag(deel) dat de overtreding duurt, zonder 
dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, en onverminderd het recht van de opdrachtnemer op 
vergoeding door de opdrachtgever van alle voor de opdrachtnemer daaruit voortvloeiende schade.

8.5 - Studio Noordhoek is altijd gerechtigd het ontwerp op bescheiden wijze te signeren en/of zijn naam te 
laten vermelden in het colofon van een publicatie of als hyperlink naar de eigen website. De wijze waarop 
deze naamsvermelding zal plaatsvinden, wordt in onderling overleg vastgesteld.

8.6 - De in het kader van de opdracht door Studio Noordhoek tot stand gebrachte werktekeningen, 
prototypes, ontwerpschetsen, en andere materialen of (elektronische) (bron) bestanden, blijven eigendom 
van Studio Noorhdoek, ongeacht pf deze door de opdrachtgever beheerd worden.

8.7- De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om bij derden licenties te verwerven voor auteursrechtelijk 
materiaal dat in eindproducten zal worden gebruikt. Onder autersrechtelijk materiaal wordt onder andere 
verstaan: software, fonts, foto’s, composities en huisstijlelementen.

Artikel 9| Prijzen, declaratie en kosten
9.1- Voor het formuleren van voorstellen en vervaardigen van offertes berekent de opdrachtnemer geen 
kosten, tenzij daarvoor specifiek onderzoek noodzakelijk is. In dat geval zal vooraf een opgave worden 
gegeven van de omvang van de werkzaamheden van de opdrachtnemer en van de daarmede gepaard 
gaande kosten die in rekening zullen worden gebracht. 

9.2- Het bedrag dat wegens vergoeding van de door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden 
in rekening wordt gebracht is, tenzij schriftelijk (waar onder begrepen per e-mail) anders is 
overeengekomen, berekend volgens de gebruikelijke tarieven van de opdrachtnemer. Indien de opdracht 
ontwerpwerkzaamheden omvat, zullen steeds ook alle werkzaamheden verband houdende met de 
voorbereiding daarvan in rekening worden gebracht. 

9.3- Kosten, voortvloeiende uit of verband houdende met aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn 
voor rekening van de opdrachtgever. 

9.4- De door de opdrachtnemer gemaakte kosten worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht. 
Deze kosten kunnen onder meer, doch niet uitsluitend, bestaan uit de prijzen van de te verwerken 
materialen, declaraties van ingeschakelde derden en vervoer-, verzend- en verzekeringskosten. 

9.5- Alle tarieven zijn exclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting en overige door de 
overheid opgelegde heffingen. Deze worden apart vermeld in de factuur en zijn voor rekening van de 
opdrachtgever. 

9.6- Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van levering, 
door ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst nog onbekende factoren, de prijzen van 
hulpmaterialen, lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook wijziging hebben ondergaan, is de 
opdrachtnemer gerechtigd ter zake van de opdracht overeengekomen tarieven dienovereenkomstig 
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en zonder overleg met de opdrachtgever aan te passen, evenwel met een maximumoverschrijding van 
tien procent. Dit percentage zal niet worden overschreden zonder nader overleg met de opdrachtgever, 
waarbij tot een eventuele herziening van de opdracht kan worden besloten. In alle gevallen geldt dat de 
kostenstijgingen na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van 
levering van zaken of verrichten van diensten, die ontstaan zijn door van overheidswege goedgekeurde 
wijziging van de tariefstelling, zullen kunnen worden doorberekend, voor zover dit in overeenstemming is 
met het tariefbeleid van het Ministerie van Economische Zaken. 

9.7- Indien de opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschort of beëindigt, heeft de 
opdrachtnemer recht op volledige betaling van tot op het moment van opschorting of beëindiging 
verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

Artikel 10| Aflevering en leveringstermijn
10.1- Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering van zaken ter plaatse waar de 
opdrachtnemer zijn bedrijf uitoefent. Digitale afleveringen vinden plaats aan het door opdrachtgever 
daartoe opgegeven e-mailadres, danwel (voor risico van opdrachtgever) door uploaden op een externe 
server, danwel door beschikbaar stellen op de server van (een hulppersoon van) de opdrachtnemer. 

10.2- Een door de opdrachtnemer opgegeven leveringstermijn heeft slechts indicatieve betekenis, tenzij 
schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft. De opdrachtnemer is, 
ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem schriftelijk in 
gebreke heeft gesteld. 

10.3- De gebondenheid van de opdrachtnemer aan een overeengekomen uiterste termijn vervalt indien 
en zodra de opdrachtgever de opdracht wijzigt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of de geringe 
duur van het oponthoud de opdrachtnemer in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk 
door hem planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit. 

10.4- De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer, gehouden al 
datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige aflevering door de opdrachtnemer 
mogelijk te maken. 

10.5- Bij niet-naleving door de opdrachtgever van het in het vorig lid gestelde, vervalt voor de 
opdrachtnemer de verplichting om binnen de aanvankelijk overeengekomen uiterste leveringstermijn de 
overeengekomen prestatie te verrichten. Deze verplichting vervalt eveneens indien de opdrachtgever niet 
voldoet aan zijn verplichtingen.

Artikel 11| Garantie
11.1- Van iedere garantie op door de opdrachtnemer geleverde zaken of werken zijn uitdrukkelijk 
uitgesloten: normale slijtage (daaronder begrepen geleidelijke verkleuring, verkrijting en glansvermindering), 
vermindering van gebruiksmogelijkheden en afnemende compatibiliteit door voortschrijding der techniek 
of anderszins, iedere vorm van schade ontstaan bij of na het door de opdrachtgever zelf aanbrengen 
van (zelfklevende) materialen, schade door ondeskundig of onzorgvuldig gebruik, schade ontstaan na 
of ten gevolge van na de levering aangebrachte veranderingen. De opdrachtnemer garandeert de 
deugdelijkheid van de constructie van geleverde zaken voor de duur van maximaal drie maanden na 
aflevering, doch nimmer verder strekkend dan de aan de opdrachtnemer zelf door diens toeleverancier 
verstrekte garantie. 
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11.2- De garantie voor door de opdrachtnemer geleverde, maar door anderen vervaardigde zaken of 
werken, omvat uitsluitend de door deze anderen aan de opdrachtnemer verleende garantie. 

11.3- Met betrekking tot garantie geldt uitsluitend het hier gestelde, behoudens voor zover tussen 
de opdrachtgever en de opdrachtnemer schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) anders is 
overeengekomen.

Artikel 12| Betaling 
12.1- De opdrachtnemer bepaalt de betalingsvoorwaarden. Het staat de opdrachtnemer vrij een 
aanbetaling te verlangen alvorens hij een begin maakt met de uitvoering van de opdracht. Indien geen 
aanbetaling vooraf overeen is gekomen, geldt het volgende. Betaling van het factuurbedrag door de 
opdrachtgever dient te zijn geschied binnen veertien dagen na factuurdatum, in euro’s, ten kantore 
van de opdrachtnemer of door middel van overboeking ten gunste van een door de opdrachtnemer 
aan te wijzen bankrekening, waarbij als betaling slechts zal gelden de mededeling van de betreffende 
bankinstelling dat het factuurbedrag is bijgeschreven op de aangewezen rekening. 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. Betaling geschiedt netto. Verrekening, opschorting of 
inhouding van een gedeelte van het verschuldigde bedrag is opdrachtgever niet toegestaan. 

12.2- De opdrachtnemer is gerechtigd, bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van 
het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te verlangen van alle voor de 
gehele opdracht gemaakte kosten, zoals die van ontwerpen, (druk)proeven en films. 

12.3- Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Studio Noordhoek (na 
meerdere herinneringen) een aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning, t.w.v. 
netto € 13,50, wordt in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen 
veertien dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de 
wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag,
berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde)
incassotarief. Als Studio Noordhoek een incassobureau moet inschakelen zijn deze kosten ook voor de 
opdrachtgever.

12.4- Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn heeft betaald, mag de 
opdrachtnemer met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van iedere opdracht 
opschorten. 

12.5- Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige 
vordering van de opdrachtnemer op de opdrachtgever komen ten laste van de opdrachtgever. De 
buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 
€ 75,- exclusief omzetbelasting. 

12.6- Betalingen aan de opdrachtnemer strekken in de eerste plaats tot delging van vervallen rente en 
incassokosten en vervolgens tot kwijting van de langst uitstaande vordering (factuur). 

12.7- De in de lid 3 en lid 5 genoemde verhogingen treden uitsluitend in de plaats van vergoeding 
van vertragingsschade. Naast deze vergoeding kan schadevergoeding op grond van de wet worden 
gevorderd. 

12.8- Indien de opdracht is verstrekt door of ten behoeve van meer dan één opdrachtgever, zijn alle 
opdrachtgevers hoofdelijk verbonden ter zake van de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel 
weergegeven, dit ongeacht de tenaamstelling van de factuur.


