
ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
als gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Haarlem onder  nr. 12/1998

1 ALGEMEEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten door Wiz Art (hierna ook “wij”) aangegaan met derden.

2 OFFERTES
Alle offertes c.q. aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden gedurende een periode van 30 dagen na datum.

3 PRIJZEN EN TARIEVEN
a. Overeengekomen prijzen en tarieven zijn gebaseerd op de kos-tenfactoren, zoals die ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst gelden.  Wij
behouden ons het recht voor aan de opdrachtgever een evenredige prijsverhoging in rekening te breng-en, ingeval van prijsverhogingen door onze leve -
ranciers en bij andere wijzigingen in prijsbepalende factoren.
b. Opgegeven prijzen en tarieven gelden, tenzij anders is vermeld, exclusief de verschuldigde Nederlandse omzetbelasting.
c. Werkzaamheden aan opdrachten, welke zijn verstrekt zonder voorafgaande schriftelijke prijsopgave, worden berekend op basis van het uurtarief dat ten
tijde van het verstrekken van de betreffende opdracht van toepassing is.
d. De volgende werkzaamheden worden tegen het daarvoor geldende tarief berekend als creatieve uren: bedenken van strategie en concept, tekstschrijven,
vormgeving, fotografie, bespreking en advies.  De volgende werkzaamheden worden tegen het daarvoor geldende tarief berekend als uitwerkuren: tekstver-
werking, dokawerkzaamheden, desktoppublishing, bemiddeling bij het aan derden uitbesteden van werkzaamheden alsmede voor inkoop van voor de uit-
voering van een opdracht benodigde diensten en producten, overige werkzaamheden.
e. Indien vooraf is overeengekomen dat de kosten van aan derden uitbestede werkzaamheden en/of voor de uitvoering van de opdracht benodigde pro -
ducten en diensten door de betreffende leverancier rechtstreeks aan de opdrachtgever in rekening zullen worden gebracht wordt generlei aansprakelijkheid
aanvaard voor de betreffende leveranties dan wel de financiële afhandeling daarvan.
f. De kosten van alle werkzaamheden worden minimaal in eenheden van een half uur berekend. Per opdracht wordt, tenzij vooraf anders is overeengeko-
men, ten minste 1 uur in rekening gebracht.
g. Voor opdrachten waarvan het totale factuurbedrag minder dan 
€ 125,00 bedraagt wordt, tenzij vooraf anders is overeengekomen, 
€ 12,50 voor administratie- en orderkosten in rekening gebracht.

4 AUTEURSRECHTEN
a. Ten aanzien van auteursrechten van alle in opdracht geproduceerde concepten, ideeën, teksten, foto’s, illustraties en ontwerpen blijven wij uitsluitend ge -
rechtigde totdat alle vorderingen die wij, uit welke hoofde dan ook, hebben of zullen verkrijgen op de opdrachtgever, volledig zijn betaald. Daarna zullen
zodanige auteursrechten als volledig aan de opdrachtgever toevallend worden beschouwd,  met inachtname van het gestelde in de Auteurswet art. 25 ten
aanzien van het persoonlijkheidsrecht dat te allen tijde aan Wiz Art blijft toekomen.
b. Op alle niet in opdracht vervaardigde concepten, ideeën, teksten, foto’s, illustraties en ontwerpen behouden wij het auteursrecht. 
Bedoelde concepten etc. mogen noch geheel, noch gedeeltelijk worden overgenomen, gereproduceerd of verveelvoudigd zonder onze voorafgaande
schriftelijke toestemming.

5 AANSPRAKELIJKHEID
a. Wiz Art aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet correct uitvoeren, plaatsen en/of
verspreiden van reclame-uitingen en/of andere vormen van publiciteit.
b. Ten aanzien van ontwerpen, werktekeningen, foto’s, illustraties of teksten die in digitale vorm worden geleverd aan de opdrachtgever of aan derden die
met verdere verwerking of afhandeling van de be-treffende opdracht zijn belast aanvaarden wij geen aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor afwij -
kingen of onjuistheden in het eindproduct.

c. Reclames terzake van leveranties dienen binnen 10 werkdagen nadat de betreffende leveranties de opdrachtgever hebben bereikt schriftelijk aan ons te
worden gericht.  Bij gebreke hiervan worden wij geacht in overeenstemming met onze verplichtingen te hebben geleverd.
d. Indien tijdig is gereclameerd en de leverantie niet aan de vooraf overeengekomen voorwaarden beantwoordt zullen wij te onzer keuze en tegen terugga-
ve van geleverd materiaal, hetzij gratis voor herlevering zorgen, hetzij de opdrachtgever voor de betreffende leverantie crediteren. Tot enige verdere ver-
plichting zijn wij niet gehouden, met name niet tot het betalen van schadevergoeding hoe ook genaamd en in welke vorm ook, die het factuurbedrag van
de geleverde goederen en/of diensten te boven gaat.

6 BETALING
a. Tenzij op de factuur anders staat vermeld, dient de betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Deze termijn geldt nadrukkelijk als termijn
van verzuim als bedoeld in BW art.6:83.a, zodat na overschrijding hiervan zonder nadere ingebrekestelling de kosten en rente als hierna gesteld verschul -
digd zijn.
b. Bij overschrijding van de betalingstermijn is een rente verschuldigd van 1 % voor elke maand of gedeelte daarvan dat betaling nà de genoemde 30-da -
gen termijn uitblijft. De rente begint alsdan te lopen vanaf de factuurdatum. Het voornoemde rentepercentage wordt vervangen door de wettelijke rente zo -
dra deze een percentage bedraagt dat hoger ligt dan 12% per jaar. 
c. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van
de achterstallige hoofdsom conform het degressief incassotarief van de Nederlandse orde van advocaten met een minimum van € 22,75 en zijn zonder
nadere ingebrekestelling opeisbaar als hierboven onder a. aangeven.

7 ZEKERHEID & EIGENDOMSVOORBEHOUD
a. Ingeval van nietbetaling van een opeisbaar bedrag, van staking van betaling danwel indien na het tot stand komen van een overeenkomst gegronde
twijfel ontstaat omtrent tijdige c.q. correcte betaling door de opdrachtgever is deze verplicht op eerste verzoek vooruit te betalen of zekerheidsstelling terzake
van de betaling te verlenen. Het niet voldoen aan deze verplichting zal als wanprestatie worden beschouwd en geeft ons het recht de overeenkomst zonder
nadere ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, waarbij wij aanspraak kunnen maken op een schadevergoe -
ding die tenminste het bedrag omvat dat de opdrachtgever krachtens de overeenkomst aan ons was verschuldigd.
b. Ten aanzien van geleverde zaken behoudt Wiz Art zich te allen tijde het eigendom van zodanige zaken voor, in overeenstemming met het gestelde in BW
art. 3:92. Geleverde goederen worden derhalve pas eigendom van de opdrachtgever indien en voorzover door deze de betaling volledig, zonder protest
en zonder dat enige schuldvergelijking door opdrachtgever kan worden toegepast, is voldaan.

8 GESCHILLEN & TOEPASSELIJK RECHT
a. Op al onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
b. Eventuele geschillen zullen worden gebracht voor de bevoegde rechter in het kanton danwel het arrondissement waaronder de plaats van bedrijfsvesti-
ging van Wiz Art valt, tenzij uit hoofde van de wet een andere rechter bij uitsluiting bevoegd is.


