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 ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Artikel 1 – Definities 
1. Opdrachtnemer: INZee Communicatie & Trends 

(hierna te noemen INZee) gevestigd in 
Goedereede. 

2. Opdrachtgever: De partij die de opdracht  geeft,; 
elke natuurlijke of rechtspersoon die aan INZee 
een opdracht verstrekt, wenst te verstrekken, of 
verstrekt heeft, of die op enigerlei wijze een 
overeenkomst met INZee aangaat, waarbij 
INZee zich verbindt tot het verrichten van 
werkzaamheden, het leveren van diensten en/of 
goederen. 

3. Werkzaamheden: Al hetgeen INZee ten 
behoeve van de opdrachtgever, binnen het 
kader van de door deze verstrekte 
opdrachten,maakt en/of onderneemt of doet 
maken en/of ondernemen.  

 
Artikel 2 – Toepasselijkheid 
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing 

op alle rechtsverhoudingen tussen 
Opdrachtgever en INZee, behoudens 
afwijkingen van deze voorwaarden welke door 
INZee uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 

2. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor 
eventuele aanvullende en vervolgopdrachten. 

3. Eventuele algemene voorwaarden van 
Opdrachtgever blijven buiten toepassing. 

4. De in de Nederlandse taal opgestelde algemene 
voorwaarden hebben gelding boven de in de 
Engelse of een andere taal opgestelde 
algemene voorwaarden. 

 
Artikel 3 – Totstandkoming, duur overeenkomst 
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment 

dat de door INZee en Opdrachtgever 
ondertekende offerte of opdrachtbevestiging 
door INZee retour is ontvangen,danwel op het 
moment dat INZee op (mondeling) 
verzoek van Opdrachtgever is begonnen met de 
uitvoering van de werkzaamheden voor 
Opdrachtgever. De offerte danwel 
opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten 
tijde hiervan door Opdrachtgever aan INZee 
verstrekte informatie. 

2. Het staat partijen vrij te bewijzen dat de 
overeenkomst op andere wijze tot stand is 
gekomen. 

3. De overeenkomst wordt aangegaan voor 
onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of 
strekking van de verleende opdracht voortvloeit 
dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan. 

 
Artikel 4 – Informatieverstrekking door 
Opdrachtgever 
1. De Opdrachtgever is gehouden alle gegevens 

en bescheiden, welke INZee naar haar oordeel 
nodig heeft voor het correct uitvoeren van de 
verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm 
en op de gewenste wijze ter beschikking te 
stellen.  

2. Opdrachtgever zal INZee op de hoogte brengen 
van alle informatie die voor de uitvoering van de 
opdracht relevant is. 

3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, 
volledigheid en betrouwbaarheid van de aan 
INZee ter beschikking gestelde gegevens en 
bescheiden, ook indien deze van derden  
afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de 
opdracht niet anders voortvloeit. 
 
 

 
 
 
 
 

4. Indien en voor zover Opdrachtgever zulks 
verzoekt, worden de betreffende bescheiden 
aan deze geretourneerd. 

5. De uit vertraging in de uitvoering van de 
opdracht voortvloeiende extra kosten en extra 
honoraria, ontstaan door het niet tijdig of niet 
behoorlijk ter beschikking stellen van de 
verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor 
rekening van de Opdrachtgever. 

 
Artikel 5 – Opzegging   
1. Opdrachtgever en INZee kunnen te allen tijde 

de overeenkomst opzeggen. 
2. Opzegging dienst schriftelijk aan de wederpartij 

te worden meegedeeld. 
3. De bepalingen met betrekking tot opzegging van 

afdeling 7.7.1. van het Burgerlijk Wetboek zijn 
van toepassing. 

 
Artikel 6 – Leveringstermijn en levering 
1. Is Opdrachtgever een vooruitbetaling 

verschuldigd of dient hij voor de uitvoering 
benodigde informatie en/of materialen ter 
beschikking te stellen, dan gaat, indien er een 
termijn is overeengekomen, de termijn 
waarbinnen de werkzaamheden dienen te 
worden afgerond niet eerder in dan nadat de 
betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de 
informatie en/of materialen geheel ter 
beschikking zijn gesteld.  

2. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden 
dienen te zijn afgerond, zijn slechts te 
beschouwen als een fatale termijn indien dit 
uitdrukkelijk is overeengekomen danwel indien 
dit uit de aard van de opdracht voortvloeit.  

3. De eigendom van geleverde goederen gaat pas 
over op Opdrachtgever zodra deze heeft 
betaald. Tot aan het tijdstip van betaling is 
Opdrachtgever gehouden de goederen 
gescheiden van andere goederen en duidelijk 
geidentificeerd als eigendom van INZee te 
bewaren.  

 
Artikel 7 – Honorarium 
1. Het honorarium van INZee is niet afhankelijk 

van de uitkomst van de verleende opdracht. 
2. Alle door INZee opgegeven prijzen zijn exclusief 

B.T.W., in Nederlandse valuta en eventuele 
verzend-, transport-, en portokosten, tenzij 
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.  

3. Het honorarium van INZee wordt in beginsel per 
maand of na volbrenging van de 
werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening 
gebracht, tenzij Opdrachtgever en INZee 
hierover andere afspraken hebben gemaakt. 
Over alle door Opdrachtgever aan INZee 
verschuldigde bedragen wordt de 
omzetbelasting afzonderlijk in rekening 
gebracht. 

 
Artikel 8 – Betaling 
1. Betaling door Opdrachtgever dient, zonder 

aftrek, korting of schuldverrekening, te 
geschieden binnen de overeengekomen 
betalingstermijnen, doch in geen geval later dan 
veertien dagen na factuurdatum. Betaling dient 
te geschieden in Nederlandse valuta door 
middel van overmaking op een door INZee aan 
te wijzen bankrekening. 
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2. Indien Opdrachtgever niet binnen de termijn als 
bedoeld in het eerste lid van dit artikel heeft 
betaald, is INZee gerechtigd, nadat zij 
Opdrachtgever ten minste eenmaal heeft 
aangemaand te betalen, zonder nadere 
ingebrekestelling en onverminderd de overige 
rechten van INZee, vanaf de vervaldatum 
Opdrachtgever de wettelijke rente (ex artikel 
6:119a van Burgerlijk Wetboek) in rekening te 
brengen tot op de datum van algehele 
voldoening. 

3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en 
buitenrechtelijke (incasso) kosten, die INZee 
maakt als gevolg van de niet-nakoming door 
Opdrachtgever van diens 
betalingsverplichtingen, komen ten laste van 
Opdrachtgever.  

4. Indien de financiele positie of het 
betalingsgedrag van de Opdrachtgever naar het 
oordeel van INZee hiertoe aanleiding geeft, is 
INZee gerechtigd de uitvoering van de 
overeenkomst op te schorten en/of is INZee 
gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat 
deze onverwijd (aanvullende) zekerheid stelt in 
een door INZee te bepalen vorm. Indien INZee 
zekerheid verlangt en Opdrachtgever nalaat de 
verlangde zekerheid te stellen, is al hetgeen 
Opdrachtgever aan INZee uit welke hoofde ook 
verschuldigd is, direct opeisbaar, onverminderd 
zijn overige rechten. 

5. In geval van een gezamenlijke gegeven 
opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de 
werkzaamheden ten behoeve van de 
gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, 
hoofdelijk verbonden voor de betaling van het 
factuurbedrag.  

 
Artikel 9 – Aansprakelijkheid 
1. INZee is niet aansprakelijk voor welke schade 

dan ook die voortvloeit uit het door 
Opdrachtgever aanwenden van de door INZee 
geleverde diensten, adviezen, ontwerpen en/of 
goederen. Daar waar INZee aan Opdrachtgever 
levert op het vlak van communicatie-uitingen is 
INZee in het bijzonder niet aansprakelijk voor de 
gevolgen van eventuele misleiding, een 
ingrijpen van o.a. de Reclame Codecommissie, 
het maken van inbreuk op de intellectuele 
eigendommen van derden, het (niet-) 
deponeren en (niet-) onderhouden van merken 
en modellen en het schenden van 
auteursrechten. 

2. INZee is nimmer aansprakelijk voor de 
toepasbaarheid, juistheid en/of uitwerking van 
de door haar verstrekte communicatie-
,marketing-, reclame adviezen en opleidingen. 

3. Indien INZee in opdracht van Opdrachtgever 
drukwerk moet laten vervaardigen of levert, is 
INZee niet aansprakelijk voor zet- en/of 
drukfouten indien Opdrachtgever de 
drukproeven schriftelijk heeft goedgekeurd. 

4. Opdrachtgever vrijwaart INZee tegen alle 
aanspraken van derden welke hun oorsprong  
zouden kunnen vinden in opdrachten van 
opdrachtgever van INZee. 

5. Indien INZee, niet tegenstaande de 
overeengekomen uitsluitingen c.q. vrijwaringen, 
voor door Opdrachtgever geleden schade 
aansprakelijk kan worden gehouden zal die 
schade te alle tijden beperkt zijn tot ten hoogste 
80% van het factuurbedrag van INZee exclusief 
verschuldigde rente of, indien die hoger zijn, de 
werkelijk gemaakte kosten en omzetbelasting  
het welk gepaard is gegaan met de 
desbetreffende opdracht aan INZee. 

 
 
 
 
 
Artikel 10 – Intellectuele eigendom 
1. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten 

van intellectuele of industriele eigendom op 
zaken als door INZee aan Opdrachtgever 
geleverd of ter beschikking gesteld berusten 
uitsluitend bij INZee of haar licentiegevers en 
Opdrachtgever verkrijgt daarvan slechts de 
gebruiksrechten die bij deze voorwaarden 
uitdrukkelijk worden toegekend, tenzij anders en 
schriftelijk wordt overeengekomen. 

2. INZee verleent Opdrachtgever slechts het niet-
exclusieve recht tot het gebruik van 
vorenbedoelde rechten. Opdrachtgever mag 
deze rechten uitsluitend aanwenden ten 
behoeve van haar eigen bedrijf en voor het doel 
waarvoor zij door INZee aan haar zijn verleend.  

3. Het gebruiksrecht is zonder schriftelijke 
toestemming van INZee niet aan derden 
overdraagbaar.  

 
Artikel 11 – Geheimhouding 
1. INZee is, tenzij zij een wettelijke of 

beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht 
tot geheimhouding tegenover derden. 

2. INZee is niet gerechtigd de informatie die aan 
haar door INZee ter beschikking wordt gesteld 
aan te wenden voor een ander doel dan 
waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt 
echter een uitzondering gemaakt in het geval 
INZee voor zichzelf optreedt in een tucht-, 
civiele of strafprocedure waarbij deze stukken 
van belang kunen zijn.  

 
Artikel 12 – Overmacht 
1. INZee is niet gehouden tot het nakomen van 

enige verplichting jegens de Opdrachtgever 
indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg 
van een omstandigheid die niet is te wijten aan 
schuld, en noch krachtens de wet, een 
rechtshandeling of in het verkeer geldende 
opvattingen voor haar rekening komt.  

2. Onder overmacht wordt in deze algemene 
voorwaarden volstaan, naast hetgeen 
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt 
begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, 
voorzien of niet-voorzien, waarop INZee geen 
invloed kan uitoefenen, doch waardoor INZee 
niet in staat is haar verplichtingen na te komen. 

 
Artikel 13 – Vervaltermijn 
Voor zover in deze algemene voorwaarden niet 
anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en 
andere bevoegdheden van Opdrachtgever (uit welke 
hoofde ook) jegens INZee in verband met het 
verrichten van werkzaamheden door INZee 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. 
 
Artikel 14 – Toepasselijk recht en forumkeuze 
1. Op de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever 

en INZee is Nederlands recht van toepassing. 
2. Alle geschillen tussen Opdrachtgever en INZee 

worden beslecht door de bevoegde rechter van 
de vestigingsplaats van INZee. 

3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 zijn 
Opdrachtgever en INZee bevoegd om 
geschillen aan een college voor geschillen voor 
te leggen. 


