ALGEMENE LEVERINGS- EN
BETALINGSVOORWAARDEN
Van toepassing op de opdrachten verleend aan SUNA
Belevingscommunicatie
Artikel 1 algemeen
Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.
De opdrachtgever: De partij die de opdracht
geeft
2.
Opdrachtnemer: SUNA Belevingscommunicatie
3.
Werkzaamheden: Alle werkzaamheden waartoe
opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan
wel direct verband houden met de opdracht
worden verricht, dan wel behoren te worden
verricht, een en ander in de ruimste zin van het
woord en in ieder geval omvattend de
werkzaamheden zoals vermeld in de
opdrachtbevestiging.
4.
Bescheiden: Alle door opdrachtnemer aan
opdrachtgever ter beschikking gestelde goederen,
waaronder concepten, modellen, monsters of
gegevensdragers, alsmede alle in het kader van
de uitvoering van de opdracht vervaardigde
goederen.
Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Alle offertes vinden plaats onder toepasselijk verklaring
van deze algemene leverings-en betalingsvoorwaarden,
zowel op de offerte en de acceptatie ervan als op de aldus
tot stand gekomen overeenkomst.

2. Alle offertes worden gedurende een (1) maand gestand
gedaan, tenzij de offertes anders vermeldt.
3. De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie
van het aanbod de opdrachtgever heeft bereikt; uit deze
acceptatie moet blijken , dat de opdrachtgever zich verenigt
met de toepasselijkheid van deze leverings-en
betalingsvoorwaarden en dat hij, zo nodig, afstand doet van
een toepasselijkheid van eigen algemene voorwaarden.
4. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzingen t.o.v.
de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in
het vorige lid bepaalde overeenkomst pas tot stand, indien
opdrachtnemer aan de opdrachtgever bericht heeft met
deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.
5. Indien na de acceptatie voorbehouden en/of wijzigingen
t.o.v. de offerte worden
aangebracht, tenzij daartoe
door opdrachtnemer toestemming is verleend, is de
opdrachtnemer gerechtigd de daaraan verbonden kosten in
rekening te brengen.
Artikel 3 Uitvoering van de opdracht
1. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en
uitgevoerd door opdrachtnemer.
2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke
perso(o)n(en) de verleende opdracht wordt opgevoerd.
3. Indien opdrachtgever derden bij de opvoering van de
opdracht wenst te betrekken, zal hij/zij daartoe slechts
overgaan na daarover met opdrachtnemer
overeenstemming te hebben bereikt.
4. Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste
vermogen en als een zorgvuldig handelend beoefenaar
uitvoeren.

Artikel 4 Intellectueel eigendom
0. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met
betrekking tot producten van de geest welke zij
gebruikt of heeft gebruikt of ontwikkelt in het kader van
de uitvoering van de opdracht, voor zover deze uit de
wet voortvloeien.
0. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten,
waaronder concepten, modellen, werkwijzen en andere
geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander in
de ruimste zin van het woord, al dan niet met
inschakeling van derden te verveelvoudigen, te
openbaren en/of te exploiteren.
Artikel 5 Aanvang en duur van de overeenkomst
1.

2.

De overeenkomst komt tot stand op het moment
dat de door de opdrachtnemer en opdrachtgever
ondertekende opdrachtbevestiging door
opdrachtnemer is ontvangen.
De overeenkomst wordt aangegaan voor een
bepaalde tijd zoals is vastgelegd in de
overeenkomst.

Artikel 6 Overmacht
1. De in art. 5.2. bedoelde tijd van levering wordt gewijzigd
of komt te vervallen indien opdrachtnemer zijn/haar
verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet
behoorlijk kan nakomen tengevolge van een haar niet
toerekende oorzaak..

Artikel 7 betaling
1. De opdrachtgever is verplicht de prijs binnen dertig (30)
dagen te voldoen. Hij is niet bevoegd op deze prijs enig
bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in
mindering te brengen.
2. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn verplichtingen
voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling
met een termijn van een week, is de opdrachtgever
aansprakelijk voor de door opdrachtnemer geleden schade.
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