ALGEMENE VOORWAARDEN
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Artikel 1. Inleidende bepalingen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten, gesloten met de heer T.P. van Remundt wonende te Den Haag en
de heer P.H.M.Th. van Remundt wonende te Leiderdorp, handelende onder de naam WE-R Communication and Visual Art, kantoorhoudende te Leiderdorp
in de Frederik Henderiklaan 39, 2351 GB, nader te noemen WE-R. WE-R staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
inschrijvingsnummer 66967392.
2. Aanvullingen en/of afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden uitsluitend, indien zij uitdrukkelijk schriftelijk door WE-R zijn aanvaard.
3. De wederpartij doet afstand van de toepasselijkheid van eventuele eigen algemene voorwaarden. Deze zullen eerst van toepassing zijn indien en
voorzover zulks uitdrukkelijk en schriftelijk wordt overeengekomen. Bij tegenstrijdigheid zullen de onderhavige algemene voorwaarden prevaleren.
4. Indien één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of niet rechtsgeldig zijn of worden, zullen de overige bepalingen
onverminderd van kracht blijven. Voor de nietig of niet rechtsgeldig (geworden) bepalingen zal een geldige regeling in de plaats treden, waarvan de
strekking zoveel mogelijk gelijk is.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomsten
1. Door WE-R gedane schriftelijke offertes zijn vrijblijvend en blijven gedurende veertien dagen na de dagtekening van kracht. WE-R is evenwel bevoegd een
offerte binnen die termijn in te trekken of te wijzigen, indien zij daartoe aanleiding ziet.
2. De opdracht komt tot stand door acceptatie van een door WE-R uitgebrachte offerte of de bevestiging door WE-R.
3. Indien een offerte niet wordt ondertekend en/of teruggestuurd, maar de werkzaamheden die daarvan het onderwerp zijn wel met medeweten van de
opdrachtgever of diens medewerkers worden uitgevoerd, zal de overeenkomst geacht worden de inhoud te hebben, zoals in de offerte vermeld.
4. WE-R heeft steeds het recht – ook of na afloop van de opdracht - de geoffreerde prijs op basis van nacalculatie bij te stellen en alsnog het daarop
gebaseerde hogere bedrag aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 5. Afwijkingen van de geoffreerde en geaccepteerde prijs, welke zijn veroorzaakt
door latere wijzigingen en bijstellingen, c.q. correcties van de opdrachtgever zullen worden doorberekend zonder dat daar een aangepaste offerte voor
benodigd is.
6. Alle door WE-R geoffreerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting. Kennelijke reken- en/of schrijffouten in de offerte mogen door WE-R – ook
na aanvaarding door de opdrachtgever - eenzijdig worden gecorrigeerd, waarna die correctie tussen partijen geldt.

Artikel 3. Uitvoering van overeenkomsten
1. Indien zich tijdens de uitvoering van de opdracht omstandigheden voordoen waardoor extra kosten ontstaan, maar deze kosten (ter beoordeling van
WE-R) nodig zijn teneinde de afgesproken levertijd te halen, een goede kwaliteit te waarborgen of anderszins de uitvoering van de opdracht te kunnen
waarborgen, dan zullen deze extra kosten aan de opdrachtgever worden doorberekend.
2. Indien de opdrachtgever de verstrekte opdracht intrekt voordat deze volledig is uitgevoerd, is deze desondanks het gehele bedrag verschuldigd dat
WE-R zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht.
3. Indien omstandigheden dat naar inzicht van WE-R noodzakelijk maken, is WE-R gerechtigd bij het verrichten van diensten gebruik te maken van andere
dan de overeengekomen materialen en/of technieken, een en ander voorzover zulks de kwaliteit van de prestatie als geheel niet nadelig beïnvloedt.
4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan WE-R aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst,
juist zijn en tijdig aan WE-R worden verstrekt. WE-R is niet gehouden door de wederpartij verstrekte gegevens op juistheid te onderzoeken.
5. Termijnen voor nakoming van de overeenkomst door WE-R gelden slechts bij benadering. Op een dergelijke termijn zal de opdrachtgever onder andere
geen beroep kunnen doen in geval van een tekortkoming zijdens de opdrachtgever, overmacht, onvoorziene omstandigheden en wijzigingen in de opdracht.

Artikel 4. Levering van zaken en/of diensten
1. Transport en bezorging vinden plaats voor rekening en risico van de opdrachtgever.
2. De wederpartij is gehouden bij ontvangst een levering te onderzoeken of deze in overeenstemming is met de overeenkomst.
3. Door aanvaarding van levering van zaken/diensten verklaart de wederpartij zich akkoord met de levering.
4. De wederpartij dient WE-R terstond in kennis te stellen van onvolkomenheden. Deze kennisgeving dient terstond en schriftelijk te geschieden, bij gebreke
waarvan tussen partijen vaststaat dat het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt.
5. De wederpartij zal de levering waarover hij zich beklaagt in de staat van ontvangst laten en WE-R gedurende een redelijke termijn in staat stellen daarop
een inspectie te verrichten. Eventuele aanspraken van de wederpartij, verband houdend met nonconformiteit, vervallen indien de wederpartij deze
verplichting niet naleeft dan wel zonder voorafgaande toestemming op andere wijze aan het geleverde wijzigingen aanbrengt dan wel het geleverde niet
conform voorschrift en bestemming gebruikt, behandelt of onderhoudt.
6. WE-R is bij een gegronde klacht steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats te stellen van de ondeugdelijke. De opdrachtgever
dient WE-R daartoe in de gelegenheid te stellen gedurende een redelijke termijn. Elke rechtsvordering tot nakoming of schadevergoeding alsmede elk
opschortingsrecht zijdens de opdrachtgever is uitgesloten indien aan het bepaalde in dit lid niet is voldaan.

Artikel 5. Betaling
1. Opdrachtgever dient op grond van de overeenkomst verschuldigde bedragen binnen veertien dagen na de factuurdatum aan WE-R te voldoen.
2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan compensatie, verrekening of aftrek toe te passen.
3. De opdrachtgever is te allen tijde gehouden op eerste verzoek van WE-R zekerheid te stellen voor de voldoening van het door hem verschuldigde.
4. Bij niet tijdige betaling van hetgeen de opdrachtgever op grond van de overeenkomst is verschuldigd, is de vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente,
te vermeerderen met 3 procentpunten. De buitengerechtelijke incassokosten zijn gelijk aan 15% van de hoofdsom vermeerderd met rente,
exclusief B.T.W. met een minimum van € 500,00. Deze buitengerechtelijke incassokosten vormen een gefixeerde vergoeding voor de buitengerechtelijke
incassowerkzaamheden die door of voor rekening van WE-R worden uitgevoerd en welke werkzaamheden geacht worden plaats te vinden indien en
zodra sprake is van een tekortkoming van de opdrachtgever in de nakoming van zijn (betalings)verplichtingen.
5. Het in dit artikel bepaalde geldt ook voor op voorschotfacturen, termijnfacturen en eindfacturen.
6. Bij ontbinding van een Overeenkomst door WE-R, is WE-R niet gehouden om ontvangen voorschotten en termijnbetalingen terug te betalen.
Deze strekken tot betaling van de prestaties tot op het moment van ontbinding en tot vergoeding van schade, onverminderd het recht van WE-R om
volledige schadevergoeding te vorderen.
7. Indien de opdrachtgever in rechte terzake van een incassovordering of anderszins geheel of gedeeltelijk in het ongelijk wordt gesteld, zal de
opdrachtgever jegens WE-R – onverminderd de door de rechter vast te stellen proceskostenveroordeling - eveneens aansprakelijk zijn voor de
daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand anders dan de buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
1. De eigendom van geleverde zaken gaat eerst op de wederpartij over, zodra deze het volledige bedrag van de overeengekomen prijs heeft voldaan.
WE-R behoudt zich het eigendomsrecht op alle door haar geleverde goederen voor, zolang ter zake de betreffende leveringen de wederpartij niet volledig
aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
2. Zolang de levering de eigendom is van WE-R, is de wederpartij gehouden WE-R op eerste verzoek ongehinderd toegang te verschaffen tot de levering
en WE-R, zo zij dit wenst, in de gelegenheid te stellen het goed onder zich te nemen en weg te voeren.
3. WE-R is tevens bevoegd om in geval van een dreigend fiscaal bodembeslag bij de opdrachtgever, een levering onder zich te nemen en weg te voeren.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
1. WE-R is niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever en/of derden geleden of te lijden schade, welke het gevolg is van enige tekortkoming, zulks
behoudens opzet of grove schuld van WE-R.
2. WE-R is niet aansprakelijk voor de gevolgen van te late aanlevering van en/of onjuistheden en/of onvolledigheden in gegevens, die in het kader van de
opdracht door de opdrachtgever zijn verstrekt. De opdrachtgever vrijwaart WE-R voor alle aanspraken door derden die hiermee verband houden.
3. Elke omstandigheid, hoe ook ontstaan, niet gelegen in de directe invloedssfeer van WE-R, die op welke wijze dan ook de uitvoering van de opdracht door
WE-R geheel of gedeeltelijk zinloos, onwenselijk of onmogelijk maakt, is voor risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever verbindt zich in dat geval de
voor de opdracht overeengekomen tegenprestatie onverwijld volledig te voldoen.
4. Met de acceptatie van het door WE-R geleverde diensten en producten als strategie, concept, artwork (film/fotografie/illustraties/ontwerpen), teksten,
drukwerk, internetdiensten, etc. gaat de verantwoordelijkheid betreffende het gebruik of de toepassing hiervan over op de opdrachtgever. WE-R is niet
aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van het gebruik, de inzet of de toepassing.
5. De opdrachtgever vrijwaart WE-R voor alle aanspraken door derden als gevolg van de verveelvoudiging, de publicatie, het gebruik, de inzet of de toepassing van het door WE-R geleverde diensten en producten als strategie, concept, artwork (film/fotografie/illustraties/ontwerpen), teksten, drukwerk,
internetdiensten, etc.
6. De wederpartij is niet bevoegd schadevergoeding te vorderen of andere vorderingen jegens WE-R in te stellen terzake van de uitvoering van de
overeenkomst, later dan na 6 maanden nadat deze uitvoering van de zijde van WE-R voltooid is.
7. In alle gevallen waarin WE-R gehouden is tot het vergoeden van schade, zal deze schade nimmer meer bedragen dan het voor de (deel)opdracht
overeengekomen honorarium.
8. Aansprakelijkheid voor gevolgschade is te allen tijde uitgesloten.

Artikel 8. Beëindiging duurovereenkomsten
1. Indien tussen WE-R en de opdrachtgever een overeenkomst is gesloten welke geldt voor een bepaalde of onbepaalde tijd, en die voorziet in een continue
of steeds wederkerende prestatie, zal WE-R deze zonder ingebrekestelling kunnen ontbinden indien en zodra de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen
niet, niet volledig en/of niet tijdig nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of hem deze wordt verleend,
zijn onderneming wordt stilgelegd of geliquideerd dan wel uit handelingen van de opdrachtgever anderszins blijkt dat hij aan zijn verplichtingen jegens
WE-R niet of niet volledig kan of zal voldoen.
2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde doet niet af aan de bevoegdheid van WE-R om ter zake beëindiging van de duurovereenkomst schadevergoeding
te vorderen. Als geleden schade wordt in elk geval aangemerkt gederfde winst, kosten ter zake verplichtingen die door WE-R ter uitvoering van de
overeenkomst zijn aangegaan, etc.

Artikel 9. Intellectuele eigendom
1. Indien en voorzover door de opdrachtgever aan WE-R ter uitvoering van de overeenkomst diensten en producten als strategie, concept, artwork
(film/fotografie/illustraties/ontwerpen), teksten, drukwerk, internetdiensten, etc., of andere zaken waarop een intellectueel eigendomsrecht rust, ter
beschikking worden gesteld, garandeert de opdrachtgever dat door gebruikmaking daarvan ter nakoming van de overeenkomst geen inbreuk wordt
gemaakt op het auteursrecht en/of modellenrecht van derden.
2. Ten aanzien van door WE-R ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten en producten als strategie, concept, artwork (film / fotografie /
illustraties / ontwerpen), teksten, drukwerk, internetdiensten, etc., geldt dat aan WE-R dienaangaande alle intellectuele eigendomsrechten toekomen, zulks
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Het is de opdrachtgever derhalve verboden om deze zaken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van WE-R (verder) te vermenigvuldigen en/of openbaar te maken. Laatstgenoemd verbod geldt tevens ten aanzien van geleverde diensten en producten
als strategie, concept, artwork (film / fotografie / illustraties / ontwerpen), teksten, drukwerk, internetdiensten, etc., welke door WE-R ter uitvoering van de
overeenkomst in licentie zijn/worden gebruikt.
3. WE-R garandeert de “maker” in de zin van de Auteurswet te zijn van het door haar geleverde of hetgeen door haar is ontworpen.
4. Indien genoemd werk niet door WE-R is ontworpen of vervaardigd doch een derde is ingeschakeld die “maker” is in de zin van de Auteurswet, zal WE-R
er voor instaan dat de auteursrechten aan haar zijn overgedragen tenzij de maker te dier zake uitdrukkelijk een voor opdrachtgever kenbaar voorbehoud
heeft gemaakt.
5. WE-R is gerechtigd om hetgeen door haar is vervaardigd of ontworpen te signeren en/of haar naam te vermelden in het colofon van een publicatie, een
titelrol etc. Indien WE-R hierom verzoekt, zal de opdrachtgever het te verveelvoudigen werk voorzien van het symbool © met de naam van WE-R en het
jaar van de eerste openbaarmaking dan wel het symbool © met hetzij het jaar van het (internationaal) depot en de naam van WE-R of de depothouder,
hetzij het nummer van het (internationaal) depot.
6. Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met WE-R, verkrijgt hij daarmee het uitsluitend recht
tot het gebruik van het werk voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemming en oplage zoals die
bij de opdracht zijn overeengekomen. Indien over deze bestemming niets is vastgelegd, geldt het eerste gebruik en de eerste oplage als overeengekomen
bestemming en oplage.
7. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WE-R veranderingen in voorlopige of definitieve
ontwerpen aan te brengen. De opdrachtgever dient bij een door hem gewenste wijziging WE-R als eerste in de gelegenheid te stellen om de door hem
gewenste wijzigingen uit te voeren.

Artikel 10. Vertrouwelijkheid
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie, die zij in het kader van de overeenkomst ter beschikking hebben
gekregen. Informatie is in elk geval vertrouwelijk als dit door een der partijen is meegedeeld of dit voortvloeit uit de aard daarvan.

Artikel 11. Rechts- en forumkeuze
1. Op de overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen over de uitvoering van de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verbintenissen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter in het Arrondissement ’s-Gravenhage.
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Strategie en Concept

€ 110,-

Regie, Film, Fotografie, Art Direction, Design, Interactie Design, Copywriting

€

90,-

3D Animatie, Beeldbewerker, Web Development, DTP

€

70,-

Traffic en Organisatie

€

50,-

Voor grote opdrachten of voor klanten waar we een langlopende relatie mee hebben wordt ons tarief in overleg bepaald
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