
Algemene Voorwaarden

Ik help ondernemers en bedri jven aan brand design 

en op maat gemaakte websi tes.  Dat doe ik door te 

coachen, tekenen, ontwerpen, bedenken en managen. 

Daar horen ook Algemene Voorwaarden bi j .

Om het je makkel i jk  te maken, hier een héél 

vereenvoudigde samenvatt ing:

-  Ik doe mi jn best om goed werk te leveren en een 

brand design te maken waar j i j  b l i j  mee bent.  Dat doe ik 

zorgvuldig en binnen de afgesproken termi jn.

-  J i j  bent eer l i jk  en vol ledig in de informat ie die je mi j 

geeft ,  en houdt je aan de afspraken. Je reageert  v lot  op 

vragen of  met feedback op de aangeleverde designs. Je

 komt net jes de betaalverpl icht ing na.

Eigenl i jk  heel  s impel,  toch? 

Studio Li  (h ierna te noemen “Li”) ,  een onderneming met 

adres Pr ins Hendrikstraat 77, Alphen aan den Ri jn.  L i 

is  ingeschreven bi j  de Kamer van Koophandel onder 

nummer 57044554.

Def init ies
In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende 

termen de navolgende betekenis,  tenzi j  u i tdrukkel i jk 

anders vermeld:

Algemene Voorwaarden:  deze algemene voorwaarden 

als hierna vermeld.

Bedri j f :  de Wederpart i j  handelend in de ui toefening van 

een bedri j f  of  beroep.

BW:  het  Burger l i jk  Wetboek.

Opdracht:  Al le werkzaamheden, in welke vorm dan ook, 

die Li  voor of  ten behoeve van de Wederpart i j  verr icht .

Overeenkomst:  E lke overeenkomst gesloten tussen Li  en 

de Wederpart i j .

Wederpart i j :  het  Bedri j f  dat deze Algemene 

Voorwaarden heeft  aanvaard en opdracht heeft  gegeven 

tot  het  verr ichten van een Dienst. 

Tenzi j  de Algemene Voorwaarden ui tdrukkel i jk  anders 

bepalen, geldt  bi j  de interpretat ie van de Algemene 

Voorwaarden dat het enkelvoud wordt geacht mede het 

meervoud te omvatten en vice versa en een verwi jz ing 

naar een mannel i jke vorm wordt mede geacht te 

omvatten een verwi jz ing

naar een vrouwel i jke vorm en vice versa.

Toepassel i jk heid
1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere 

of fer te en Overeenkomst gesloten tussen Li  en de 

Wederpart i j ,  tenzi j  van deze Algemene Voorwaarden 

door part i jen ui tdrukkel i jk  schr i f te l i jk  is  afgeweken.

2.  Deze Algemene Voorwaarden zi jn eveneens van 

toepassing op overeenkomsten met Li ,  voor de 

ui tvoer ing waarbi j  derden dienen te worden betrokken.

3.  De toepassel i jkheid van algemene voorwaarden 

van de Wederpart i j  wordt ui tdrukkel i jk  van de hand 

gewezen.

4.  Afwi jk ingen van de Overeenkomst en Algemene 

Voorwaarden zi jn s lechts geldig indien deze 

ui tdrukkel i jk  schr i f te l i jk  z i jn overeengekomen tussen 

part i jen.

Of fertes
1.Al le of fer tes waarbi j  n iet  u i tdrukkel i jk  het  tegendeel 

is vermeld, gelden als een vr i jb l i jvend aanbod en kan 

steeds worden herroepen, ook indien zi j  een termi jn voor 

aanvaarding bevatten.  Offertes kunnen door Li  tevens 

binnen zeven dagen na ontvangst van aanvaarding 

schr i f te l i jk  worden herroepen, in welk geval  tussen 

part i jen geen overeenkomst tot  stand is gekomen.

2.  Al le of fer tes van Li  z i jn 4 weken geldig,  tenzi j  anders 

vermeld.

3.  L i  kan niet  aan zi jn of fer tes worden gehouden indien

de Wederpart i j  op basis van redel i jkheid en bi l l i jkheid 

en in het maatschappel i jk  verkeer gangbare 

opvatt ingen, had behoren te begri jpen dat de of fer te 

dan wel een onderdeel  daarvan een kennel i jke 

vergissing of  verschr i jv ing bevat.

4.  Indien de aanvaarding, al  dan niet  op ondergeschikte 

punten, afwi jkt  van het in de of fer te opgenomen aanbod 

dan is Li  daaraan niet  gebonden.



De Overeenkomst komt dan niet  overeenkomst ig deze 

afwi jkende aanvaarding tot  stand, tenzi j  L i  anders 

aangeeft .

Totstandkoming overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot  stand door aanvaarding 

door de Wederpart i j  van de of fer te van Li .

2.  Offertes kunnen ui ts lu i tend schr i f te l i jk  worden 

aanvaard (daaronder ook begrepen langs elektronische 

weg).  L i  is  n iet temin gerecht igd een mondel inge 

aanvaarding te accepteren alsof  deze schr i f te l i jk  zou 

zi jn gedaan.

3.  Op het moment dat Li  van de Wederpart i j  een op-

drachtbevest iging ontvangt,  komt een Overeenkomst 

tussen part i jen tot  stand, dan wel op het moment dat Li 

fe i te l i jk  begint  met de ui tvoer ing.

4.  De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, 

a l le eerdere voorstel len,  correspondent ie,  afspraken of 

andere communicat ie,  schr i f te l i jk  dan wel mondel ing 

gedaan.

Uitvoering overeenkomst
1. De Overeenkomst wordt door Li  naar beste 

inzicht en vermogen, overeenkomst ig de eisen van 

goed vakmanschap, ui tgevoerd. De toepassing van 

art ikel  7:404, 7:407 l id 2 en 7:409 van het BW wordt 

ui tdrukkel i jk  u i tgesloten.

2.  L i  bepaalt  de wi jze waarop en door welke perso(o)

n(en) de Opdracht wordt ui tgevoegd. Li  is  gerecht igd 

bepaalde werkzaamheden te laten verr ichten door 

derden.

3.  L i  is  gerecht igd de Overeenkomst in fasen ui t 

te voeren. Indien de Overeenkomst in fasen wordt 

ui tgevoerd, heeft  L i  het  recht om elk ui tgevoerd 

gedeelte afzonderl i jk  te factureren. Indien en zolang 

deze factuur door de Wederpart i j  n iet  wordt betaald,  is 

L i  n iet  verpl icht  tot  u i tvoer ing van de volgende fase en 

heeft  z i j  het  recht de Overeenkomst op te schorten.

Wijzigingen en meerwerk
1. Indien t i jdens de ui tvoer ing van de Overeenkomst 

bl i jk t  dat het voor een behoor l i jke ui tvoer ing 

noodzakel i jk  is  om de Overeenkomst te wi jz igen of  aan 

te vul len stel t  L i  de Wederpart i j  h iervan zo spoedig 

mogel i jk  op de hoogte.  Part i jen zul len dan t i jd ig en 

in onderl ing over leg overgaan tot  wi jz iging van de 

Overeenkomst.

2.  Indien part i jen overeenkomen dat de Overeenkomst 

wordt gewi jz igd/aangevuld,  kan het t i jdst ip van 

vol tooi ing van de ui tvoer ing daardoor worden beïnvloed. 

Li  zal  de Wederpart i j  h iervan zo spoedig mogel i jk 

in l ichten.

3.  Indien de wi jz iging van of  aanvul l ing op de 

Overeenkomst f inanciële,  kwant i tat ieve en/of 

kwal i tat ieve gevolgen zal  hebben, l icht  L i  de Wederpart i j 

h ierover van te voren in.

4.  Indien een vast tar ief  of  vaste pr i js  is 

overeengekomen, zal  L i  daarbi j  aangeven in hoeverre de 

wi jz iging/aanvul l ing van de Overeenkomst van invloed is 

op het tar ief /de pr i js .  Hierbi j  zal  L i  proberen te t rachten 

-  voorzover mogel i jk  -  vooraf  een pr i jsopgave doen.

5.  L i  zal  geen meerkosten in rekening kunnen brengen 

indien de wi jz iging/aanvul l ing het gevolg is van 

omstandigheden die aan Li  kunnen worden toegerekend.

6.  Wi jz igingen in de oorspronkel i jk  gesloten 

Overeenkomst tussen part i jen z i jn pas geldig vanaf het 

moment dat deze wi jz igingen middels een aanvul lende 

of  gewi jz igde Overeenkomst z i jn aanvaard door beide 

part i jen.

Ver pl ichtingen Weder parti j
1. De Wederpart i j  draagt er zorg voor dat al le gegevens, 

instruct ies en/of  mater ia len waarvan Li  aangeeft  dat 

deze noodzakel i jk  z i jn of  waarvan de Wederpart i j 

redel i jkerwi js behoort  te begri jpen dat deze noodzakel i jk 

z i jn voor het ui tvoeren van de Overeenkomst,  t i jd ig 

beschikbaar z i jn.

2.  L i  is  n iet  aansprakel i jk  voor schade, van welke aard 

ook, doordat Li  is  u i t  gegaan van door de Wederpart i j 

verstrekte onjuiste en/of  onvol ledige gegevens, tenzi j 

deze onjuistheid of  onvol ledigheid voor Li  kenbaar 

behoorde te z i jn.

3.  Indien de door de Wederpart i j  verstrekte mater ia len 

z i jn beschermd door het intel lectuele eigendom, 

garandeert  de Wederpart i j  h i j  beschikt  over de vereiste 

l icent ies.

4.  De Wederpart i j  d ient z ich te onthouden van 

gedragingen welke het voor Li  onmogel i jk  maakt de 

Opdracht naar behoren ui t  te voeren.

5.  Indien de Wederpart i j  n iet  aan zi jn verpl icht ingen, 

zoals opgenomen in di t  ar t ikel ,  heeft  voldaan, heeft 

L i  het  recht de ui tvoer ing van de Overeenkomst op te 

schorten en/of  de ui t  de vertraging voortv loeiende extra 

kosten volgens de gebruikel i jke pr i js  of  tar ieven aan de



Wederpart i j  in rekening te brengen.

Proeven
1. De Wederpart i j  is  gehouden de door hem al  dan niet 

op zi jn verzoek van Li  ontvangen model len,  prototypes 

of  proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te 

onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorr igeerd 

of  goedgekeurd aan van Li  terug te zenden.

2.  Goedkeur ing van de proeven door de Wederpart i j 

geldt  a ls erkenning dat van Li  de aan de proeven 

voorafgaande werkzaamheden ju ist  heeft  u i tgevoerd.

3.  L i  is  n iet  aansprakel i jk  voor afwi jk ingen, fouten of 

gebreken die onopgemerkt  z i jn gebleven in door de 

Wederpart i j  goedgekeurde of  gecorr igeerde proeven.

4.  Een op verzoek van de Wederpart i j  vervaardigde 

proef wordt naast de overeengekomen pr i js  in rekening 

gebracht,  tenzi j  u i tdrukkel i jk  is  overeengekomen dat de 

kosten van deze proef in de pr i js  z i jn inbegrepen.

Pri jzen
1. Tenzi j  u i tdrukkel i jk  schr i f te l i jk  anders 

overeengekomen, z i jn de door Li  aangegeven pr i jzen en 

tar ieven al t i jd exclusief  BTW.

2. De pr i jzen en tar ieven zi jn inclusief  verzend-, 

re is- ,  verbl i j f -  en andere onkosten, tenzi j  anders 

overeengekomen.

3.  Indien niet  u i tdrukkel i jk  een tar ief  is  overeengekomen, 

zal  het  tar ief  worden vastgesteld aan de hand van de 

werkel i jk  bestede uren en de gebruikel i jke tar ieven van 

Li .

4.  Van al le bi jkomende kosten zal  L i  t i jd ig voor het 

s lu i ten van de Overeenkomst aan de Wederpart i j  opgaaf 

doen of  gegevens verstrekken op grond waarvan 

deze kosten aan de Wederpart i j  door kunnen worden 

berekend.

5.  Indien Li  bi j  het  s lu i ten van de Overeenkomst een 

vaste pr i js  of  vast  tar ief  overeenkomt,  is  L i  gerecht igd 

tot  verhoging hiervan, ook wanneer het de pr i js  of  het 

tar ief  oorspronkel i jk  n iet  onder voorbehoud is gegeven.

6.  In het geval  L i  voornemens is de pr i js  of  het  tar ief 

te wi jz igen, stel t  z i j  de Wederpart i j  h iervan zo spoedig 

mogel i jk  op de hoogte.

7.  Indien de verhoging van de pr i js  of  het  tar ief 

plaatsvindt binnen dr ie maanden na het s lu i ten van de 

Overeenkomst,  kan de Wederpart i j  de Overeenkomst 

door een schr i f te l i jke verklar ing ontbinden, tenzi j :

a.  de verhoging voortv loei t  u i t  een bevoegdheid of  een 

op Li  rustende verpl icht ing ingevolge de wet;

b.  de verhoging oorzaak vindt in een st i jg ing van de 

pr i js  van grondstof fen,  belast ingen, product iekosten, 

valutawisselkoersen, lonen et  cetera of  op andere 

gronden die bi j  het  aangaan van de Overeenkomst 

redel i jkerwi js niet  voorzienbaar waren;

c.  L i  a lsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van 

het oorspronkel i jk  overeengekomen ui t  te voeren; of

d.  bedongen is dat de ui tvoer ing langer dan dr ie 

maanden na het s lu i ten van de Overeenkomst zal 

worden verr icht .

Betal ing
1. Betal ing geschiedt door middel van overmaking op 

een door Li  aangewezen bankrekening tenzi j  anders 

overeengekomen.

2.  L i  zal  voor het door de Wederpart i j  verschuldigde 

bedragen een factuur sturen. De

betal ingstermi jn van elke factuur is 14 dagen dagen na 

de datum van de betref fende factuur,

tenzi j  anders aangegeven op de factuur of  anders 

overeengekomen.

3.  Facturat ie v indt maandel i jks plaats,  tenzi j  anders 

overeengekomen.

4.  L i  en de Wederpart i j  kunnen overeenkomen dat 

betal ing in termi jnen geschiedt in evenredigheid 

met de voortgang van het werk.  Indien betal ing in 

termi jnen is overeengekomen, dient de Wederpart i j  te 

betalen volgens de termi jnen en de percentages zoals 

neergelegd in de Overeenkomst.

5.  Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten 

de betal ingsverpl icht ing van de Wederpart i j  n iet  op. 

6.  De Wederpart i j  is  n iet  bevoegd op het verschuldigde 

enig bedrag wegens een door hem gestelde 

tegenvorder ing in minder ing te brengen.

7.  In geval  van niet  of  n iet- t i jd ige betal ing, is de 

Wederpart i j  zonder ingebrekestel l ing van rechtswege 

in verzuim. De Wederpart i j  is  a lsdan met ingang van 

de datum waarop de betal ing verschuldigd werd, de 

wettel i jke handelsrente verschuldigd tot  de dag der

algehele voldoening, waarbi j  rente over een gedeelte 

van de maand wordt berekend over een gehele maand. 

8.  Een door de Wederpart i j  gedane betal ing strekt  in de 

eerste plaats in minder ing op al le verschuldigde rente 

en kosten en tenslot te op opeisbare facturen die het 

langst openstaan, zel fs al  vermeld de Wederpart i j  dat 

de voldoening betrekking heeft  op latere facturen.



9. Indien de Wederpart i j  in gebreke of  in verzuim is in 

de ( t i jd ige) nakoming van zi jn verpl icht ingen, komen al le 

redel i jke kosten ter verkr i jg ing van voldoening bui ten 

rechte voor rekening van de Wederpart i j .

10.  Ten aanzien van de bui tengerechtel i jke ( incasso)

kosten heeft  L i  recht op een vergoeding van 15% van 

de totaal  openstaande hoofdsom met een minimum van 

€100 voor iedere factuur die geheel  of  gedeeltel i jk  n iet 

voldaan is.

11. In geval  van fai l l issement,  surseance van betal ing, 

l iquidat ie,  a lgeheel  beslag op vermogensbestanddelen, 

over l i jden of  curatele z i jn de vorder ingen van Li  en de 

verpl icht ingen van de Wederpart i j  jegens Li  onmiddel l i jk 

opeisbaar.

12. Eventueel  gemaakte redel i jke gerechtel i jke kosten 

en execut iekosten komen tevens voor rekening van de 

Wederpart i j .

K lachten
1. De Wederpart i j  d ient de Opdracht op het moment van 

de ui tvoer ing, maar in ieder geval  binnen 7 dagen na 

ui tvoer ing, te onderzoeken of  de ui tgevoerde Opdracht 

aan de Overeenkomst beantwoord.

2.  Klachten behoren binnen 7 dagen na ui tvoer ing van 

de Opdracht schr i f te l i jk  aan Li  gemeld te worden.

3.  Het recht op (gedeeltel i jke) teruggave van de pr i js , 

vervanging of  schadevergoeding komt te verval len 

indien de klacht niet  binnen de gestelde termi jn 

worden gemeld, tenzi j  u i t  de aard van de Opdracht of 

u i t  omstandigheden van het geval  een ruimere termi jn 

voortv loei t .

4.  De betal ingsverpl icht ing wordt niet  opgeschort  indien 

de Wederpart i j  L i  binnen de gestelde

termi jn op de hoogte stel t  van de klacht.

Leveringstermijn
1. Indien voor de lever ing een termi jn overeengekomen 

of  opgegeven is,  dan is deze termi jn s lechts indicat ief 

en nooi t  te beschouwen als een fatale termi jn,  tenzi j 

u i tdrukkel i jk  schr i f te l i jk  overeengekomen.

2.  L i  is  n iet  aansprakel i jk  in het geval  van voor de 

Wederpart i j  schadel i jke gevolgen wegens overschr i jd ing 

van lever ingstermi jnen, tenzi j  sprake is van opzet of 

grove schuld van Li .

3.  Indien Li  gegevens, mater ia len of  instruct ies nodig 

heeft  van de Wederpart i j  d ie noodzakel i jk  z i jn voor de 

lever ing, vangt de levert i jd aan nadat de Wederpart i j 

deze aan Li  heeft  verstrekt .

4.  Voor de overeengekomen lever ingstermi jnen geldt 

n iet  dat Li  na het verstr i jken hiervan van rechtswege in 

verzuim is.  Hiervoor is te lkens een nadere schr i f te l i jke 

ingebrekestel l ing vereist ,  waarbi j  L i  een termi jn 

van minimaal 14 dagen zal  worden gegund om haar 

verpl icht ingen na te komen.

5.  Een ingebrekestel l ing is niet  vereist  indien de 

lever ing bl i jvend onmogel i jk  is  geworden of

anderszins is gebleken dat Li  z i jn verpl icht ingen ui t  de 

Overeenkomst niet  zal  nakomen. Indien Li  binnen deze 

termi jn niet  a lsnog levert ,  heeft  de Wederpart i j  het  recht 

de Overeenkomst te ontbinden conform art ikel  265 Boek 

6 van het BW.

Overmacht en onvoorziene 
omstandigheden
1. Een tekortkoming kan niet  aan Li  of  de Wederpart i j 

worden toegerekend, daar de tekortkoming niet  te wi j ten 

is aan zi jn schuld,  noch krachtens wet,  rechtshandel-

ing of  in het verkeer geldende opvatt ingen voor z i jn 

rekening komt.  In di t  geval  z i jn de part i jen ook niet

gehouden tot  het  nakomen van de verpl icht ingen die ui t 

de Overeenkomst voortv loeien.Algemene Voorwaarden 4

2. In de Algemene Voorwaarden wordt onder overmacht 

verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en 

jur isprudent ie wordt begrepen, al le van bui ten komende 

oorzaken, voorzien of  n iet  voorzien, waarop Li  geen 

invloed kan ui toefenen en waardoor Li  n iet  in staat is de

verpl icht ingen na te komen.

3.  Onder overmacht van Li  wordt in ieder geval 

verstaan:

a.  stakingen;

b. stor ingen in het verkeer;

c.  overheidsmaatregelen die Li  verhinderen haar 

verpl icht ingen t i jd ig dan wel deugdel i jk  na te komen;

d. rel let jes,  oproer,  oor log;

e.  verkeersbelemmeringen;

f .  gebrek aan arbeidskrachten;

g. extreme weersomstandigheden;

h.  brand;

i .  in- ,  u i t -  en/of  doorvoerverboden; en/of

j .  e lke omstandigheid waardoor de normale gang in 

het bedri j f  wordt belemmerd ten gevolge waarvan de 

nakoming van de Overeenkomst door Li  in redel i jkheid 

niet  door de Wederpart i j  mag worden ver langd.



Beëindiging overeenkomst
1. Part i jen kunnen te al len t i jde met wederzi jds 

goedvinden de Overeenkomst beëindigen.

2.  Part i jen kunnen de Overeenkomst schr i f te l i jk 

tussent i jds opzeggen met een opzegtermi jn van 1

maand.

3.  Part i jen kunnen de Overeenkomst met onmiddel l i jke 

ingang schr i f te l i jk  opzeggen, in geval  van:

a.  aanvraag door of  ver lening van surseance van 

betal ing aan de andere part i j ;

b.  aanvraag van fai l l issement door of  fa i l l ietverklar ing 

van de andere part i j ;  of

c.  l iquidat ie van de andere part i j  of  n iet  t i jdel i jke 

stopzett ing van de onderneming van de andere part i j .

4.  Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zi jn de 

vorder ingen van Li  op de Wederpart i j  onmiddel l i jk 

opeisbaar.  Indien Li  de nakoming van de verpl icht ingen 

opschort ,  behoudt z i j  haar aanspraken ui t  de wet en 

Overeenkomst.  L i  behoudt steeds het recht schadever-

goeding te vorderen.

Aansprakel i jk heid
1. Li  is  s lechts aansprakel i jk  voor directe schade die is 

ontstaan door grove schuld of  opzet van

Li ,  en niet  voor meer dan het bedrag dat de verzekeraar 

aan Li  u i tkeert  of  tot  maximaal eenmaal het bedrag dat 

in de factuur vermeld staat.

2.  Onder directe schade wordt ui ts lu i tend verstaan:

a.  redel i jke kosten ter vaststel l ing van de oorzaak en 

de omvang van de schade, voor zover de vaststel l ing 

betrekking heeft  op schade in de zin van de Algemene 

Voorwaarden;

b. redel i jke kosten gemaakt om de gebrekkige prestat ie 

van Li  aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, 

voor zoveel  deze aan Li  toegerekend kunnen worden; of

c.  redel i jke kosten, gemaakt ter  voorkoming of 

beperking van schade, voor zover de Wederpart i j 

aantoont dat deze kosten hebben geleid tot  beperking 

van directe schade als bedoeld in de Algemene 

Voorwaarden.

3.  L i  is  nooi t  aansprakel i jk  voor indirecte schade, 

daaronder begrepen gevolgschade, gederfde

winst ,  gemiste besparingen, schade door bedri-

j fsstagnat ie,  schade als gevolg van het verschaffen 

van gebrekkige medewerking en/of  informat ie van 

de Wederpart i j ,  schade wegens door Li  gegeven 

vr i jb l i jvende in l icht ingen of  adviezen waarvan de inhoud 

niet  u i tdrukkel i jk  onderdeel  vormt van de Overeenkomst 

en al le schade welke niet  onder de directe schade in

de zin van deze algemene voorwaarden val t .

4.  L i  is  nooi t  aansprakel i jk  voor fouten in het mater iaal 

dat door de Wederpart i j  ter  hand is gesteld of  voor 

misverstanden of  fouten ten aanzien van de ui tvoer ing 

van de Overeenkomst indien deze hun aanleiding of 

oorzaak vinden in handel ingen van de Wederpart i j , 

zoals het niet  t i jd ig of  n iet  aanleveren van vol ledige, 

deugdel i jke en duidel i jke gegevens/mater ia len.

5.  L i  is  nooi t  aansprakel i jk  voor fouten, indien de 

Wederpart i j  op een eerder moment goedkeur ing heeft 

gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een 

controle ui t  te voeren en te kennen heeft  gegeven aan 

een dergel i jke controle geen behoefte te hebben.

6.  De in di t  ar t ikel  neergelegde aansprakel i jkheids-

beperkingen wordt mede bedongen ten behoeve van 

de door Li  voor de ui tvoer ing van de Overeenkomst 

ingeschakelde derden, en Li  is  nooi t  aansprakel i jk  voor 

schade veroorzaakt door tekortkomingen van deze 

ingeschakelde derden.

7.  L i  is  n iet  aansprakel i jk  voor beschadiging of 

teniet  gaan van bescheiden t i jdens vervoer of  t i jdens 

verzending per post,  ongeacht of  het  vervoer of  de 

verzending geschiedt door of  namens Li ,  de Wederpart i j 

of  derden.

Geheimhouding
1. Beide part i jen z i jn verpl icht  tot  geheimhouding van 

al le vertrouwel i jke informat ie die z i j  in het kader van 

de Overeenkomst van elkaar of  u i t  andere bron hebben 

verkregen. Informat ie geldt  a ls vertrouwel i jk  a ls di t  door 

de andere part i j  is  medegedeeld of  a ls di t  voortv loei t  u i t 

de aard van de informat ie.  De part i j  d ie vertrouwel i jke 

informat ie ontvangt,  zal  deze slechts gebruiken

voor het doel  waarvoor deze verstrekt  z i jn.

2.  Indien, op grond van een wettel i jke bepal ing of  een 

rechter l i jke ui tspraak, Li  gehouden is vertrouwel i jke 

informat ie aan door de wet of  de bevoegde rechter 

aangewezen derden mede te verstrekken, en Li  z ich ter 

zake niet  kan beroepen op een wettel i jk  dan wel door de

bevoegde rechter erkend of  toegestaan recht van 

verschoning, dan is Li  n iet  gehouden tot  schadever-

goeding of  schadeloosstel l ing en is de Wederpart i j 

n iet  gerecht igd tot  ontbinding van de Overeenkomst op 

grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

3.  Onverminderd het vorengaande is Li  bevoegd de 



naam van de Wederpart i j  op te nemen op een l i js t 

van relat ies,  welke op de websi te dan wel v ia andere 

ui t ingen naar derden wordt gepubl iceerd, tenzi j  anders 

is overeengekomen.

Vrijwaring
1. De Wederpart i j  vr i jwaart  L i  voor zover de wet di t 

toelaat,  ter  zake van aansprakel i jkheid jegens

één of  meer derden, welke is ontstaan ui t  en/of 

samenhangt met de ui tvoer ing van de

Overeenkomst,  ongeacht of  de schade door Li  of  door 

haar hulpperso(o)n(en),  hulpzaken of  (af)geleverde 

Producten c.q.  Diensten is veroorzaakt of  toegebracht.

2.  Daarnaast vr i jwaart  de Wederpart i j  L i ,voor zover de 

wet di t  toelaat,  voor al le aanspraken van

derden in verband met enige inbreuk op intel lectuele 

eigendomsrechten van deze derden.

3.  De Wederpart i j  is  steeds verpl icht  a l les in het werk te 

stel len de schade te beperken. 

Intel lectueel  e igendom

1. Al le rechten van intel lectuele eigendom op al le in 

het kader van de ui tvoer ing van de Overeenkomst 

ontwikkelde of  ter  beschikking gestelde producten, 

mater ia len,  analyses, ontwerpen, schetsen, tekeningen, 

documentat ie,  adviezen, rapporten, of fer tes, 

(e lektronische) informat ie alsmede voorbereidend 

mater iaal  daarvan (gezamenl i jk  het “ IE Mater iaal”) ,

berusten ui ts lu i tend bi j  L i  of  diens l icent iegevers.

2.  De Wederpart i j  verkr i jgt  u i ts lu i tend eventuele 

rechten en bevoegdheden met betrekking tot  het  IE 

Mater iaal  die voortv loeien ui t  de Overeenkomst en/of  die 

schr i f te l i jk  u i tdrukkel i jk  worden toegekend.

3.  Het is de Wederpart i j  n iet  toegestaan enig verkregen 

recht of  bevoegdheid met betrekking tot  het  IE Mater iaal 

over te dragen aan derden behoudens voorafgaande 

schr i f te l i jke toestemming van Li .

4.  Het is de Wederpart i j  n iet  toegestaan enige 

aanduiding omtrent intel lectuele eigendomsrechten 

zoals auteursrechten, merkenrechten of  handelsnamen 

ui t  het  IE mater iaal  te verwi jderen of  te wi jz igen, tenzi j 

anders overeengekomen.

5.  Iedere exploi tat ie,  verveelvoudiging, gebruik of 

openbaarmaking door de Wederpart i j  van het

IE Mater iaal  dat bui ten de strekking van de 

Overeenkomst of  ver leende rechten en bevoegdheden 

val t ,  wordt beschouwd als een schending van de 

intel lectuele eigendomsrechten van Li .

6.  Er zal  geen sprake zi jn van schending van de 

intel lectuele eigendomsrechten, indien de

Wederpart i j  u i tdrukkel i jke schr i f te l i jke toestemming 

heeft  gekregen van Li  voor exploi tat ie,  verveelvoudig-

ing, gebruik of  openbaarmaking van het IE Mater iaal  dat 

bui ten de strekking van de Overeenkomst of  ver leende 

rechten en bevoegdheden val t .

7.  Al  het  door Li  ontwikkelde IE Mater iaal  voor de 

ui tvoer ing van de Overeenkomst kan door Li  voor eigen 

promot iedoeleinden worden gebruikt ,  tenzi j  anders is 

overeengekomen met de Wederpart i j .

Privacy
1. Li  respecteert  de pr ivacy van de Wederpart i j .  L i 

behandelt  en verwerkt  a l le persoonsgegevens

die haar worden verstrekt  conform de geldende 

wetgeving, in het bi jzonder de Algemene

verordening gegevensbescherming. De Wederpart i j 

s temt in met deze verwerking. Ter bescherming van 

de persoonsgegevens van de Wederpart i j  hanteert  L i 

passende bevei l ig ingsmaatregelen.

2.  L i  gebruikt  de persoonsgegevens van de Wederpart i j 

u i ts lu i tend in het kader van de ui tvoer ing van de 

Overeenkomst of  het  afhandelen van een klacht.

3.  Voor meer informat ie over pr ivacy wordt verwezen 

naar Pr ivacy Verklar ing welke is in te z ien op de websi te 

van Li .

Vervaltermijn
Voor al le vorder ingen en/of  bevoegdheden die de 

Wederpart i j  jegens Li  en/of  jegens de door Li

eventueel  ingeschakelde derden heeft ,  geldt  in afwi jk ing 

van de wettel i jke ver jar ingstermi jnen een

ver jar ingstermi jn van één jaar vanaf het moment 

waarop zich een fei t  voordoet dat de Wederpart i j  deze 

rechten en/of  bevoegdheden jegens Li  en/of  de door Li 

eventueel  ingeschakelde derden kan aanwenden.

Overdracht
1. Het is de Wederpart i j  n iet  toegestaan zonder daartoe 

schr i f te l i jke toestemming van Li  te hebben verkregen 

rechten en verpl icht ingen, welke voortv loeien ui t  de 

Overeenkomst,  aan derden over te dragen.

2.  L i  is  gerecht igd aan deze toestemming voorwaarden 

te verbinden.



Nawerking
De bepal ingen van de Algemene Voorwaarden en de 

Overeenkomst,  waarvan het ui tdrukkel i jk  of  naar hun 

aard de bedoel ing is dat z i j  ook na beëindiging van 

deze Overeenkomst van kracht bl i jven, zul len nadien 

van kracht bl i jven en part i jen beiden bl i jven binden.

Overig
1. Eventuele afwi jk ingen van deze Algemene 

Voorwaarden kunnen ui ts lu i tend schr i f te l i jk  worden 

overeengekomen. Aan dergel i jke afwi jk ingen kunnen 

geen rechten worden ont leend met betrekking tot  later 

aangegane rechtsverhoudingen.

2.  De administrat ie van Li  geldt ,  behoudens 

tegenbewi js,  a ls bewi js van de door de Wederpart i j 

gedane aanvragen. De Wederpart i j  erkent dat 

elektronische communicat ie als bewi js kan dienen.

3.  Indien en voor zover enige bepal ing van de Algemene 

Voorwaarden en de Overeenkomst niet ig wordt verklaard 

of  verniet igd wordt,  zul len de over ige bepal ingen van 

deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst 

onverminderd van kracht bl i jven. Li  zal  a lsdan een 

nieuwe bepal ing vaststel len ter  vervanging van de 

niet ige/verniet igde bepal ing, waarbi j  zoveel  mogel i jk  de 

strekking van de niet ige/verniet igde bepal ing in acht zal 

worden genomen.

4.  De plaats van ui tvoer ing van de Overeenkomst wordt 

geacht te z i jn de plaats waar Li  is  gevest igd.

Toepassel i jk recht  en forumkeuze
1. Al le Overeenkomsten, de Algemene Voorwaarden, en 

al le niet-contractuele rechten en verpl icht ingen daarui t 

voortv loeiende, worden in al le opzichten beheerst  door 

het Nederlands recht.

2.  Al le geschi l len tussen Li  en de Wederpart i j , 

welke mochten ontstaan naar aanleiding van een 

Overeenkomst en/of  de Algemene Voorwaarden, dan wel 

van overeenkomsten die daarvan het gevolg z i jn,  zul len 

in eerste instant ie worden beslecht door de bevoegde 

rechter van Rechtbank Midden-Nederland.
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