Algemene leveringsvoorwaarden van Stijlmeesters v.o.f.
De voorwaarden zijn vastgesteld door Stijlmeesters en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken
te Rotterdam onder nummer 24248004.
1) Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Onze cliënt:
De natuurlijk persoon, de maatschap, de vennootschap of rechtspersoon die Stijlmeesters schriftelijk dan wel
mondeling opdracht geeft.
Stijlmeesters:
Stijlmeesters, concept tekst en vorm, een V.O.F., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te
Rotterdam onder nummer 24248004, of een andere gevoerde handelsnaam.
De opdracht:
De overeenkomst waarbij Stijlmeesters, concept, tekst en vorm, zich verbindt jegens onze cliënt de door deze
opgedragen werkzaamheden, onder toepassing van het bepaalde bij deze leveringsvoorwaarden, te verrichten en waarbij onze cliënt zich verbindt de bedongen tegenprestatie te leveren.
Het product:
Hetgeen in de opdracht wordt aangegeven waarin de opgedragen werkzaamheden zullen resulteren.
2) Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachten en de daaruit voortvloeiende leveringen
van producten en diensten van welke aard dan ook tussen Stijlmeesters en onze cliënt. In onderling overleg kunnen de bepalingen vooraf schriftelijk worden gewijzigd of aangevuld.
3) Gebied van de opdracht, offertes
3.1)	Het gebied van de opdracht wordt bepaald door de in de overeenkomst opgenomen omschrijving van de
werkzaamheden, inclusief alle wijzigingen die naderhand in overleg worden aangebracht.
3.2)	Tenzij anders vermeld zijn alle aanbiedingen, in welke vorm dan ook gedaan, vrijblijvend.
3.3)	Aanbiedingen die niet binnen de in de offerte gestelde termijn worden aanvaard door de wederpartij of
welke geen termijn voor aanvaarding vermelden, gelden vrijblijvend in die zin, dat een overeenkomst
slechts tot stand komt, indien deze door Stijlmeesters schriftelijk wordt geaccepteerd en bevestigd.
3.4)	Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk bevestigd en Stijlmeesters is met instemming van
onze cliënt begonnen met het uitvoeren van de opdracht, wordt onze cliënt geacht de opdracht conform te
hebben verstrekt.
3.5)	Ingrijpende herzieningen, meerdere herzieningen of meerwerk zijn niet in de overeengekomen prijs opgenomen. Deze worden apart in rekening gebracht, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt.
3.6)	Aan het doen van een beknopt voorstel ten behoeve van een opdracht en aan een oriënterend gesprek
zijn geen kosten verbonden. Ideeën die in deze gesprekken door ons naar voren worden gebracht, blijven
eigendom van Stijlmeesters. Ongeoorloofd gebruik hiervan betekent een schadeplichtige inbreuk op grond
van artikel 162, zesde boek van het NBW.
3.7)	Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek
naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en
portretrechten van derden.
4) Uitvoering van de opdracht, product
4.1)	Een overeengekomen leveringstijd gaat pas in nadat alle noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Stijlmeesters en eventueel vastgestelde betalingen zijn bijgeschreven op een van onze rekeningen.
4.2)	Overschrijding van de overeengekomen leveringstijd geeft onze cliënt niet het recht de opdracht te annuleren, tenzij Stijlmeesters een door onze cliënt schriftelijk vastgelegde redelijke leveringstermijn, die in
tweede instantie is overeengekomen, eveneens niet nakomt. Evenmin kan onze cliënt, bij overschrijding
van de vastgestelde leveringstermijnen door Stijlmeesters, ons aansprakelijk stellen voor geleden schade, of
het doen van betalingen aan ons weigeren.
4.3)	Stijlmeesters verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de opdracht en de toelichting daarop.
4.4)	De garantie strekt tot herstel van tekortkomingen of, indien herstel niet mogelijk is, tot vervanging van de
goederen of diensten. Of herstel al dan niet mogelijk is, is ter beoordeling aan Stijlmeesters. Aansprakelijkheid voor enige vervolgschade wordt nadrukkelijk uitgesloten.

5) Geheimhouding
5.1)	Indien de cliënt tijdens de uitvoering van de opdracht geheimhouding wenst dan dient dat in de opdracht
te worden vastgelegd.
6) Rechten op resultaten
6.1)	Een door Stijlmeesters vervaardigd product mag niet zonder toestemming van Stijlmeesters worden uitgewerkt en/of gebruikt en/of verveelvoudigd. Stijlmeesters behoudt zich het recht voor om onder bepaalde
omstandigheden verveelvoudiging van het product te verbieden.
6.2)	Een andere vermenigvuldiging dan overeengekomen in de eerste of vervolgopdracht is niet toegestaan.
6.3)	Bij ruimer gebruik dan overeengekomen dient een nieuwe overeenkomst met betrekking tot de gebruiksrechten te worden gesloten.
6.4)	Zolang geen nadere, schriftelijke afspraken worden gemaakt tussen onze cliënt en Stijlmeesters met betrekking tot de overdracht van het eigendomsrecht op de door ons aan onze cliënt ter beschikking gestelde
materialen zoals foto’s, dia’s, films, werktekeningen, prototypes, ontwerpschetsen en dergelijke, blijven
deze eigendom van Stijlmeesters.
7) Openbaarmaking
7.1) Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan dient de cliënt de laatste versie, drukproef, revisieproef of het laatste prototype goed te keuren.
7.2)	Het is niet toegestaan dat onze cliënt, zonder onze toestemming, veranderingen in de voorlopige of definitieve producten aanbrengt. Onze client dient bij een door hem gewenste wijziging Stijlmeesters in de
gelegenheid te stellen deze uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald, op basis van
de gebruikelijke door ons gehanteerde tarieven.
7.3)	Zonder voorafgaande toestemming is het onze cliënt niet toegestaan het werk zonder vermelding van de
naam van Stijlmeesters met daaraan toegevoegd de naam van de ontwerper en/of schrijver openbaar te
maken. Stijlmeesters kan daarbij eisen dat naam van ontwerper en/of schrijver wordt vermeld dan wel een
pseudoniem wordt gehanteerd dan wel het symbool © met onze naam wordt gebruikt.
7.4)	Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft Stijlmeesters het recht het product te gebruiken
voor eigen publiciteit of promotie, alsook de naam van onze cliënt te gebruiken.
7.5)	Onze cliënt zal, in geval dat een product wordt verveelvoudigd, ons kosteloos 15 exemplaren doen toekomen. Voor kostbare stukken of een zeer kleine oplage geldt een nader overeen te komen aantal.
8) Auteursrecht
8.1)	Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekst, tekening of model en dergelijke ten aanzien van het
voorlopige en definitieve product alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het
product, komen toe aan Stijlmeesters. Zolang geen nadere, schriftelijke overeenkomst tussen Stijlmeesters
en onze cliënt wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht blijven deze rechten bij Stijlmeesters.
8.2)	Onze cliënt vrijwaart Stijlmeesters voor aanspraken ten aanzien van auteursrechten betreffende door onze
cliënt verstrekte materialen, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
9) Prijs en betaling
9.1)	Onze prijzen en tarieven zijn gebaseerd op de ten tijde van de offerte bekende prijsbepalende factoren.
Prijsbepalende factoren zijn bijvoorbeeld de prijzen van grondstoffen en materialen, lonen, indexaanpassingen, wisselkoersen en overheidsmaatregelen.
9.2)	Stijlmeesters is gerechtigd prijswijzigingen als gevolg van invoering en/of wijziging van voorschriften en of
maatregelen van overheids- en of andere instanties na het sluiten van de overeenkomst door te berekenen
in onze prijzen zonder dat aan de zijde van onze cliënt het recht op ontbinding bestaat, voor zover voornoemde invoering en/of wijziging ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet zeker was of redelijkerwijs niet bekend kon zijn.
9.3) Alle prijzen die zijn genoemd in offertes en opdrachten zijn exclusief het geldende BTW-tarief.
9.4)	Indien een opdracht in gedeelten wordt uitgevoerd en/of afgeleverd is Stijlmeesters gerechtigd tussentijds
te factureren en dient onze cliënt deze factureringen te voldoen conform de in de leveringsvoorwaarden
vastgelegde betalingscondities.
9.5)	Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum en
zonder dat de cliënt zich op enige korting, verrekening of opschorting kan beroepen.

9.6)	Indien na het verstrijken van de betalingstermijn het volledige bedrag niet is voldaan, wordt onze cliënt met
ingang van de vervaldatum der facturen een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan één procent rente per
maand.
9.7)	Alle door Stijlmeesters ter inning van uitstaande bedragen te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke
kosten zijn voor rekening van onze cliënt. Deze kosten worden geacht tenminste 15 procent van het door
onze cliënt verschuldigde te bedragen met een minimum van 250 euro.
9.8)	Indien onze cliënt met enige betaling jegens Stijlmeesters in gebreke blijft, hebben wij het recht de verdere
uitvoering van de lopende opdrachten op te schorten of deze voorzover niet uitgevoerd, te annuleren, onverminderd ons recht op schadevergoeding. Eventuele vooraf geregelde overgang van eigendomsrechten
kan zonder betaling niet plaatsvinden.
10) Aansprakelijkheid
10.1)	Stijlmeesters of door ons ingeschakelde personen en/of bedrijven is/zijn slechts aansprakelijk voor schade
die het rechtstreekse gevolg is van een verwijtbare tekortkoming in de uitvoering van onze verplichtingen.
Indien Stijlmeesters, uit hoofde van de in de vorige zin bedoelde contractuele aansprakelijkheid en/of uit
andere hoofde, aansprakelijk is, geldt dat wij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade van onze
cliënt die is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, maar ten hoogste het bedrag van het ons toekomende honorarium.
10.2)	Stijlmeesters is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van gebreken van via ons geleverde zaken
aan onze cliënt.
10.3)	Stijlmeesters is niet aansprakelijk voor fouten in het product, indien deze fouten reeds in de goed te keuren
drukproef en/of laatste versie aanwezig waren en niet door de cliënt zijn afgekeurd.
10.4) Stijlmeesters zal alle door of namens onze cliënt ter beschikking gestelde materialen en gegevens naar beste vermogen vrijwaren tegen schade, doch neemt geen enkele verantwoording voor, door welke oorzaak
dan ook ontstane directe of indirecte schade. Kostbare artikelen en gegevens dienen door cliënt, op eigen
rekening, te worden verzekerd.
10.5)	Onder overmacht wordt hier verstaan elke omstandigheid, als gevolg waarvan van Stijlmeesters de normale
uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet kan worden verlangd door onze cliënt. Stijlmeesters
heeft alsdan het recht haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten.
10.6)	Indien een geval van overmacht leidt tot een overschrijding van de overeengekomen (leverings)datum of
termijn met tenminste dertig dagen, dan zullen beide partijen gerechtigd zijn om de overeenkomst voor
het niet uitgevoerde gedeelte ervan door enkele verklaring te ontbinden.
10.7)	Ingeval van overmacht kan de wederpartij geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.
11) Diversen
11.1)	Wanneer onze cliënt een verstrekte opdracht herroept, dient deze alle gemaakte kosten alsmede het totale
honorarium dat ons zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, aan ons te betalen. Alle rechten
op het product blijven daarbij aan Stijlmeesters.
11.2)	Indien de werkzaamheden van Stijlmeesters bestaan uit het bij herhaling verrichten van werkzaamheden,
dan geldt de overeenkomst die daarop betrekking heeft voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen. De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan slechts worden beëindigd door schriftelijk
opzegging met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.
11.3)	Reclames en klachten, waaronder wordt begrepen alle ontevredenheid over de hoedanigheid van de geleverde goederen, verrichte werkzaamheden of diensten, zijn slechts geldig door aangetekende mededeling
aan Stijlmeesters binnen acht dagen na ontvangst van het product. Reclames of klachten laten de betalingsverplichting onverlet.
11.4) Kosten van retourzendingen zijn te allen tijde voor rekening van onze cliënt.
11.5)	Algemene en bijzondere voorwaarden van onze cliënt binden Stijlmeesters niet tenzij wij de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk met zoveel woorden hebben aanvaard.
12) Geschillen
12.1) Alle geschillen voortkomend uit overeenkomsten met Stijlmeesters waarop de onderhavige voorwaarden
geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in
het Arrondissement van de plaats van vestiging van Stijlmeesters.
12.2) Op al onze overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.
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