Algemene voorwaarden RBMD
Eindhoven versie januari 2018

Art. 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdracht: de dienst of het product dat door de opdrachtnemer zal worden
geleverd conform offerte en eventuele bijlages;
b. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht zoals gesloten tussen de
opdrachtnemer en de opdrachtgever;
c. Opdrachtnemer: RBMD, KvK 50826506, tevens gebruiker van deze algemene
voorwaarden;
d. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan
opdrachtnemer de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van
werkzaamheden;
e. Werkzaamheden: alle door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever
uit te voeren werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven en die door
opdrachtnemer zijn aanvaard alsmede alle daaruit voor opdrachtnemer
voortvloeiende werkzaamheden.
f. Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de
afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De
bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen
tijde bij opdrachtgever.
g. Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking
gestelde informatie of gegevens, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers
en al dan niet ondergebracht bij derden, alsmede alle in het kader van de
uitvoering van de opdracht / overeenkomst door opdrachtnemer vervaardigde
of verzamelde gegevens, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers en al
dan niet ondergebracht bij derden, alsmede alle overige informatie van enige
relevantie voor de uitvoering of voltooiing van de opdracht, al dan niet vervat
op (on)stoffelijke dragers;

Art. 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen,
offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook
genaamd, waarbij opdrachtnemer zich verbindt / zal verbinden om
werkzaamheden te verrichten voor opdrachtgever, alsmede op alle daaruit
voor opdrachtnemer voortvloeiende werkzaamheden.
2. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts
geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in,
bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of opdrachtbevestiging.
3. Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden en in de
opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdig zijn, geldt de in de
opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarde voor wat betreft de
tegenstrijdigheid.
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4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt
door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Art. 3 Gegevens opdrachtgever
1. Opdrachtgever is gehouden om alle bescheiden welke opdrachtnemer naar
zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht
in de gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig ter beschikking van
opdrachtnemer te stellen. opdrachtnemer bepaalt wat onder gewenste vorm,
gewenste wijze en tijdig dient te worden verstaan.
2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid
van de door hem verstrekte bescheiden, ook indien deze van derden
afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
3. Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de opdracht op te
schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het eerste en tweede lid
genoemde verplichtingen heeft voldaan.
4. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor schade die het gevolg is van
onjuiste of onvolledige bescheiden.
5. Voor rekening en risico van opdrachtgever zijn de door opdrachtnemer
gemaakte extra kosten en extra uren, alsmede de overige schade voor
opdrachtnemer, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen
door de opdrachtgever van voor de uitvoering van de werkzaamheden
noodzakelijke bescheiden.
6. Op eerste verzoek van opdrachtgever zal opdrachtnemer de originele, door
opdrachtgever verstrekte, bescheiden aan opdrachtgever retourneren.

Art. 4 Aanbod
1. Opdrachtnemer doet een aanbod in de vorm van een offerte met eventuele
bijlages of prijslijst.
2. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 30 dagen
na de datum van verzending door de opdrachtnemer.
3. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door
(onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de
grondstoffen. Opdrachtnemer zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk
op de hoogte stellen.

Art. 5 Aanvaarding van de opdracht
1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien
opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die
indruk wekt, dat opdrachtnemer werk verricht in het kader van de
overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
2. Opdrachtnemer houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na
aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor
opdrachtnemer onaanvaardbaar maakt.
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3. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming
worden gewijzigd. Opdrachtnemer is in dat geval gerechtigd de voor de
overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.
4. Na aanvaarding is de opdracht bindend voor 100% van het offerte bedrag
exclusief nog niet ingekochte diensten bij derden.

Art. 6 Uitvoering van de opdracht
1. Opdrachtnemer zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in
overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl
waarin opdrachtnemer gebruikelijk werkt.
2. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs
nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht
mogelijk te maken.
3. Opdrachtnemer heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door
een door de opdrachtnemer aan te wijzen derde.

Art. 7 Vergoeding
1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de
opdrachtnemer gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
2. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent
opdrachtnemer een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
3. Indien aannemelijk is dat opdrachtnemer hogere kosten heeft gemaakt en/of
meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal
opdrachtnemer dit doorberekenen aan opdrachtgever.
4. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte
werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met
inachtneming van de overeengekomen uur prijs en andere gebruikelijk
gehanteerde prijzen.
5. Alle door opdrachtnemer genoemde bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders
overeengekomen.

Art. 8 Betalingsvoorwaarden
1. Betaling door opdrachtgever van de aan opdrachtnemer verschuldigde
bedragen dient, zonder dat opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting
of verrekening, te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij
anders overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van
het verschuldigde op de rekening van opdrachtnemer.
2. Tenminste 25% van het totaalbedrag wordt als aanbetaling verlangd en zal
voorafgaand aan de opdracht voldaan moeten zijn, tenzij anders
overeengekomen.
3. Indien opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft
betaald, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtnemer
gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te
brengen.
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4. Indien opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft
betaald, is opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle door
opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke
(incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot
de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.
5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers
hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de
verschuldigde rente(n) en kosten.
6. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het
oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, dan wel indien
opdrachtgever nalaat een voorschot dan wel een declaratie binnen de
daarvoor gestelde betalingstermijn te voldoen, is opdrachtnemer gerechtigd
van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid
stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat
de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd
zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk
op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke
hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Art. 9 Termijnen
1. Indien tussen opdrachtgever en opdrachtnemer een termijn/datum is
afgesproken waarbinnen de opdracht dient te worden uitgevoerd en
opdrachtgever verzuimt om:
(a) een vooruitbetaling te voldoen - indien overeengekomen – of
(b) de noodzakelijke bescheiden tijdig, volledig, in de gewenste vorm en op de
gewenste wijze ter beschikking te stellen, dan treden opdrachtgever en
opdrachtnemer in overleg over een nieuwe termijn/datum waarbinnen de
opdracht dient te worden uitgevoerd.
2. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn
slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk en met
zoveel woorden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer overeengekomen is.

Art. 10 Intellectuele eigendom
1. Het uitvoeren van de opdracht door opdrachtnemer houdt niet in de
overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij opdrachtnemer rusten.
Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit,
de uitvoering van de opdracht behoren toe aan opdrachtnemer.
2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten waarin
intellectuele eigendomsrechten van opdrachtnemer zijn vervat, dan wel
producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot
het gebruik waarvan opdrachtnemer gebruiksrechten heeft verworven, te
verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
3. Het is opdrachtgever niet toegestaan om de in het tweede lid genoemde
producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer
aan derden ter hand te stellen, anders dan ter verkrijging van een deskundig
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oordeel omtrent de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer.
Opdrachtgever zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel
opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.
4. Opdrachtnemer houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen
promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend,
website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in
drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal.

Art. 11 Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van opdrachtgever die
ontstaat doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige
bescheiden heeft verstrekt.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade
of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk
presteren door opdrachtnemer.
3. Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade
die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van)
toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de opdracht. Deze
aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag niet meer dan de waarde van de
opdracht.

Art. 12 Opschortingsrecht
1. Opdrachtnemer is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de
nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de
afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op
het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn
voldaan.
2. Het eerste lid is niet van toepassing met betrekking tot bescheiden van
opdrachtgever die (nog) geen bewerking door opdrachtnemer hebben
ondergaan.

Art. 13 Vervaltermijn
Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen
vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde
ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door
opdrachtnemer, in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever
bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en
bevoegdheden.

Art. 14 Wijzigingen van deze algemene voorwaarden
1. Opdrachtnemer houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te
wijzigen of aan te vullen.
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2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door opdrachtnemer aan
opdrachtgever medegedeeld.
3. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij
tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de
overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Art. 15 Toepasselijk recht en forumkeuze
1. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het
arrondissement waarin opdrachtnemer gevestigd is.

Art. 16 Reparatieclausule nietigheden
1. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende
opdracht/overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet
afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift,
rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg
hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene
voorwaarden of de onderliggende opdracht/overeenkomst.
2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende
opdracht/overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in
het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of
strekking zou hebben, dan zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden
met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking
waarmee of waarin zij wel geldig is.
3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg
treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q.
vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk
aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q.
vernietigde bepalingen.
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