ALGEMENE VOORWAARDEN LDAMGRAPHICS
ALGEMENE BEPALINGEN
1. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht voor de
werkzaamheden heeft verstrekt.
2. Onder opdrachtnemer wordt verstaan degene die de opdracht voor de
werkzaamheden heeft aanvaard.
3. Onder opdracht wordt verstaan het verzoek van de opdrachtgever aan de
opdrachtnemer om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.
4. Onder offerte wordt verstaan de in meer of mindere mate gespecificeerde
werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden
kosten.
AFWIJKENDE VOORWAARDEN
1. Deze voorwaarden gelden voor alle offertes, facturen, overeenkomsten en
leveringen van de opdrachtnemer, tenzij zij geheel dan wel gedeeltelijk
uitdrukkelijk schriftelijk niet van toepassing zijn verklaard, dan wel slechts van
toepassing zijn verklaard voor zover niet strijdig met de schriftelijk
vastgelegde afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
2. Bij samentreffen van door de opdrachtgever gehanteerde uniforme
inkoopvoorwaarden en de onderhavige voorwaarden zullen deze laatste
prevaleren.
3. Door de opdrachtgever gehanteerde c.q. van toepassing verklaarde
voorwaarden, die in strijd zijn met deze voorwaarden, kunnen niet worden
erkend, tenzij zij door de opdrachtnemer schriftelijk voor akkoord zijn
verklaard.
AANBIEDING EN AANVAARDING
1. Alle offertes/prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte schriftelijk of
per e-mail anders is vermeld.
2. Een aanbieding of offerte gedaan door LDamGraphics vervalt indien de
offerte niet binnen 14 dagen is aanvaard.

AANVANG VAN DE OVEREENKOMST
1. Een overeenkomst komt tot stand nadat de overeenkomst met hierin de
details en de overeengekomen prijs voor de ontwerpen door de
opdrachtgever is goedgekeurd.
2. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend
schriftelijk geschieden.
RICHTLIJNEN GRAFISCHE WERKEN
1. De opdrachtgever verplicht zich tot een tijdige levering van benodigde
volledige en duidelijke gegevens of materialen. Levering onvolledige en/of
onduidelijke gegevens of materiaal blijft voor risico van de opdrachtgever.
2. De opdrachtgever en LDamGraphics verplichten zich bij het aangaan van de
overeenkomst tot het vertrouwelijk behandelen van alle informatie.
3. Wijzigingen met betrekking tot de opdracht moeten tijdig en schriftelijk
door de opdrachtgever bekend worden gemaakt aan LDamGraphics. Als dit
mondeling gebeurt is het risico voor de uitvoering van de wijzigingen voor
rekening van de opdrachtgever.
4. Zowel LDamGraphics als de opdrachtgever dienen elkaar in gelegenheid te
stellen de laatste drukproeven van het ontwerp te controleren en goed te
keuren, voordat wordt overgegaan op openbaarmaking en/of
verveelvoudiging.
5. Wanneer LDamGraphics meer of andere werkzaamheden moet verrichten
als gevolg van onjuist verstrekte gegevens of materialen in de opdracht,
zullen deze werkzaamheden apart in rekening worden gebracht.
AUTEURSRECHT, MODELLENRECHT EN EIGENDOMSRECHT.
1. Alle intellectuele eigendommen van de door LDamGraphics ontworpen/tot
stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, foto’s, films e.d. blijven bij
LDamGraphics berusten, tenzij anders overeengekomen.
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2. LDamGraphics garandeert dat het geleverde door LDamGraphics is
ontworpen en dat zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als
auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Auteursrechten zijn
niet in de kostenvan een ontwerp inbegrepen. De opdrachtgever verklaart
geen inbreuk te maken op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht
van derden en vrijwaart LDamGraphics van gevolgen uit oneigenlijk gebruik
hiervan, tenzij anders overeengekomen.
3. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is LDamGraphics te allen tijde
gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of
verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande
toestemming het werk zonder vermelding van de naam van LDamGraphics
openbaar te maken of te verveelvoudigen, tenzij anders overeengekomen.
4. De opdrachtgever dient schriftelijk te kunnen aantonen dat deze het recht
heeft beeld- en tekstmateriaal van derden te mogen gebruiken.
overeengekomen. LDamGraphics dient als eerste in staat te worden gesteld
een door de opdrachtgever gewenste wijziging uit te voeren.
5. Gebruik door LDamGraphics In principe heeft LDamGraphics de vrijheid alle
ontwerpen te gebruiken voor eigen promotie en/of publiciteit.
LEVERING EN LEVERINGSTIJD
1. LDamGraphics zal alle inspanningen verrichten die redelijkerwijs van haar
verwacht kunnen worden om te voldoen aan de overeengekomen
leveringstijd.
2. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig
mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van
LDamGraphics zal de termijn worden verlengd met de termijn van die
overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden
als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

OVERMACHT
1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al
hetgeen daar omtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
2. LDamGraphics is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de
overeenkomst indien nakoming onmogelijk is geworden door overmacht. De
overeenkomst zal dan worden ontbonden.
PERIODIEK - OPZEG
1. De overeenkomst voor websitebouw wordt beëindigd zodra de te
ontwikkelen website is geplaatst of afgeleverd en de overeengekomen
vergoeding aan LDamGraphics is betaald, tenzij door tekortkomingen aan de
kant van de opdrachtgever (waaronder het niet of niet binnen redelijke tijd
aanleveren van materiaal) de website niet of niet binnen redelijke tijd kan
worden voltooid.
2. Wanneer een opdracht 20 dagen op non-actief staat en/of de klant komt
bepaalde verplichtingen niet na of beslist de opdracht te annuleren, worden
de reeds gepresteerde uren aangerekend, met een minimum van 100,- euro.
PRIJZEN, LEVERINGEN EN BETALINGEN
1. Wanneer een overeenkomst meer dan 2000,- euro bedraagt, wordt een
voorschot van 15% gevraagd. Dit voorschot dient uiterlijk zeven dagen na
goedkeuring van de overeenkomst te worden betaald.
2. Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. en eventuele verzend-, transport- en
portokosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
3. Betaling dient, onverminderd het in de volgende leden bepaalde, te
geschieden binnen de in de factuur aangegeven termijn en bij gebreke van
een dergelijke termijn binnen 14 dagen na factuurdatum.
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4. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt,
wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn. LDamGraphics is in dat
geval gerechtigd 2% vertragingsrente per maand of maandsdeel, te rekenen
vanaf factuurdatum, in rekening te brengen, onverminderd de overige aan
LDamGraphics toekomende rechten.
5. Alle betalingen dienen aldaar op een door de opdrachtnemer aan te wijzen
rekening te geschieden.
6. Commercialproductie-, (ether)mediakosten en drukwerkkosten dienen door
de opdrachtnemer van de opdrachtgever te zijn ontvangen voor het tijdstip,
7. Porto- en andere verspreidingskosten voor postreclamezendingen dienen
voor verzending/verspreiding door de opdrachtnemer van opdrachtgever te
zijn ontvangen.
8. De opdrachtnemer is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie(s),
gerechtigd tot zekerheid voor de betaling een door hem geaccordeerde
bankgarantie van de opdrachtgever te verlangen.
INSCHAKELING DERDEN
1. Indien zulks naar het oordeel van de opdrachtgever redelijkerwijs
noodzakelijk is voor een goede vervulling van een opdracht, dan wel uit de
aard van een opdracht voortvloeit, is de opdrachtnemer gerechtigd om
namens en voor rekening van de opdrachtgever derden opdracht tot levering
of anderszins ter beschikkingstelling van goederen en/of diensten te geven.
OPSCHORTING, STAKING EN ONTBINDING
1. De opdrachtnemer is gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op
te schorten c.q. te staken, indien de opdrachtgever de betalingscondities niet
in acht neemt en/of in gebreke blijft met het stellen van de verlangde
bankgarantie.
2. De opdrachtnemer is gerechtigd de tussen hem en de opdrachtgever
bestaande overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder

rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever, niet tijdig of
niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem uit enige met
de opdrachtnemer gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval
van faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever of bij
stilleggen van liquidatie van diens bedrijf.
3. De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig
voor rekening en risico van de opdrachtgever.
4. Opschorting, staking en/of ontbinding laten de betalingsverplichting voor
de reeds verrichte werkzaamheden onverlet. Daarenboven is de
opdrachtnemer alsdan gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen
vergoeding van schade, kosten en interesten veroorzaakt door de
wanprestatie van de opdrachtgever en de ontbinding van de overeenkomst,
daaronder begrepen het door de opdrachtnemer gederfde inkomen.

GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
1. Alle geschillen inzake de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de
overeenkomst tussen LDamGraphics en de opdrachtgever zullen worden
voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbank in Groningen.
2. De totstandkoming, de uitleg en de uitvoering van de overeenkomst
worden beheerst door het Nederlands recht.

