Algemene voorwaarden

1.

2.

Deze Algemene voorwaarden zijn van
toepassing op alle werkzaamheden die
Adriaansens Advies (eveneens
handelende onder Adriaansens
Marketing & Media Advies en beiden
hierna te noemen: AmmA), verricht of
zijn te verrichten en op alle
rechtsverhoudingen van AmmA met
derden. Alle werkzaamheden worden
geacht uitsluitend te zijn opgedragen
aan en aanvaard door AmmA.
AmmA heeft het recht, voor zover een
goede uitvoering van de opdracht dit
vereist, gedeeltelijk de opdracht door
derden te laten uitvoeren. AmmA zal
daaromtrent de nodige zorgvuldigheid bij
de selectie van deze derden betrachten.
Iedere aansprakelijkheid van AmmA voor
fouten of tekortkomingen van dergelijke
derde partij in de uitvoering van zijn
diensten is uitgesloten,

3.

AmmA biedt geen garantie omtrent de
resultaten van de opdracht.

4.

Wijzigingen in de opdracht door de
opdrachtgever die door AmmA niet
konden worden voorzien en meerwerk
veroorzaken, zullen door de
opdrachtgever aan AmmA worden
voldaan conform het in een offerte,
overeenkomst of op andere wijze
overeengekomen uurtarief. AmmA zal de
kosten voor het meerwerk op basis van
nacalculatie in rekening brengen aan de
opdrachtgever.

5.

AmmA zal de beschikbaar gestelde
informatie alleen gebruiken voor de
correcte uitvoering van de verstrekte
opdracht en met de grootste
zorgvuldigheid behandelen. De
beschikbaar gestelde informatie zal alleen
worden gebruikt om de opdracht optimaal

te kunnen uitvoeren. De opdrachtgever en
AmmA verplichten zich tot geheimhouding
van alle vertrouwelijke informatie die zij in
het kader van de samenwerking of uit
andere bronnen hebben verkregen. Dit
geldt eveneens voor eventueel in te
schakelen derden.
6.

Alle door AmmA voor opdrachtgever
ontwikkelde modellen, werken, etc. zijn en
blijven eigendom van AmmA. Hieronder
wordt tevens verstaan alle rechten van
intellectueel eigendom.

7.

AmmA zal nimmer aansprakelijk zijn voor
schade, van welke aard dan ook
ontstaan, doordat de door opdrachtgever
onjuiste of onvolledige informatie en/of
bescheiden heeft aangeleverd.

8.

AmmA zal nimmer aansprakelijk zijn voor
indirecte schade, daaronder begrepen
gederfde winst, gevolgschade,
besparingen en schade als gevolg van
bedrijfsstagnatie.

9.

Indien AmmA aansprakelijk wordt gesteld
voor enigerlei schade, dan is de
aansprakelijkheid van AmmA beperkt tot
maximaal het declaratiebedrag, althans
tot dat deel van het bedrag waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft. De
aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt
tot het bedrag waarop in het betreffende
geval de door AmmA afgesloten
aansprakelijkheidsverzekering betrekking
heeft.

10. De opdrachtgever vrijwaart AmmA voor
mogelijke aanspraken, vorderingen en
rechtsvervolging van derden, die direct of
indirect als gevolg van de uitvoering van
de overeenkomst, schade lijden en
waarvan de oorzaak aan anderen dan
AmmA toerekenbaar is. De opdrachtgever

zal AmmA schadeloos stellen ter zake
van vorderingen, aanspraken en
rechtsvorderingen die een derde op
AmmA mocht hebben en direct of indirect
voortvloeien uit de of verband houden met
de werkzaamheden of diensten die door
AmmA zijn or worden verricht of
betrekking hebben met de opdracht.
11. De opdrachtgever is aan AmmA een uurof projecttarief verschuldigd op basis van
wat daarover in een offerte,
overeenkomst of andere wijze is
overeengekomen. Over alle genoemde
bedragen zal eveneens omzetbelasting
worden geheven.
12. Naast het overeengekomen uur- of
projecttarief is de opdrachtgever aan
AmmA de kosten verschuldigd die AmmA
ten behoeve van de opdrachtgever
maakt, zoals bijvoorbeeld repro-,
handling- en/of reiskosten.

AmmA aan te geven
bankrekeningnummer.
14. Indien de opdrachtgever in gebreken blijft
met de tijdige betaling van een factuur,
dan is de opdrachtgever van rechtswege
in verzuim en is wettelijke rente
verschuldigd. De rente over het opeisbare
bedrag zal worden berekend van dag van
verzuim tot het moment van betaling van
het volledig verschuldigde bedrag.
15. De toepasselijkheid van eventuele
inkoop- en/of andere voorwaarden van de
opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de
hand gewezen.
16. De rechtbank te Rotterdam is exclusief
bevoegd om bij geschillen, die
voortvloeien uit of verband houden met de
rechtsverhouding en de door AmmA
verrichte of opgedragen werkzaamheden,
te oordelen. De rechtsverhouding wordt
beheerst door het Nederlands recht.

13. De betaling dient te geschieden binnen 15
dagen na factuurdatum op een door
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