
 

Artikel 1. Algemeen 

1. Deze voorwaarden z i jn van toepassing op iedere aanbieding,  offerte en 

overeenkomst tussen Femke Ontwerpt en een opdrachtgever waarop Femke 

Ontwerpt deze voorwaarden van toepassing heeft  verklaard,  voor zover van deze 

voorwaarden niet  door part i jen uitdrukkel i jk  en schri f te l i jk  is  afgeweken.  

2. De onderhavige voorwaarden z i jn eveneens van toepassing op overeenkomsten 

met Femke Ontwerpt ,  voor de uitvoering waarvan door Femke Ontwerpt derden 

dienen te worden betrokken.  

3. Deze algemene voorwaarden z i jn eveneens geschreven voor derden en eventuele 

medewerkers die werken in opdracht van Femke Ontwerpt.  

4. De toepassel i jkheid van eventuele inkoop- of  andere voorwaarden van 

opdrachtgever wordt uitdrukkel i jk  van de hand gewezen.  

5. Indien één of  meerdere bepal ingen in deze algemene voorwaarden op enig 

moment geheel  of  gedeeltel i jk  niet ig z i jn of  verniet igd mochten worden,  dan bl i j f t  

het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde vol ledig van toepassing.  

Femke Ontwerpt en de opdrachtgever zul len alsdan in overleg treden teneinde 

nieuwe bepal ingen ter vervanging van de niet ige of  verniet igde bepal ingen 

overeen te komen, waarbi j  zoveel  a ls  mogel i jk  het doel  en de strekking van de 

oorspronkel i jke bepal ingen in acht wordt genomen. 

6. Indien onduidel i jkheid bestaat omtrent de uit leg van één of  meerdere bepal ingen 

van deze algemene voorwaarden,  dan dient de uit leg plaats te v inden ‘naar de 

geest ’  van deze bepal ingen.  

7. Indien z ich tussen part i jen een s i tuat ie voordoet die niet  in deze algemene 

voorwaarden geregeld is ,  dan dient deze s i tuat ie te worden beoordeeld naar de 

geest van deze algemene voorwaarden.  

8. Indien Femke Ontwerpt niet  steeds str ikte naleving van deze voorwaarden 

verlangt ,  betekent dit  niet  dat de bepal ingen daarvan niet  van toepassing z i jn ,  of  

dat Femke Ontwerpt in enigerle i  mate het recht zou ver l iezen om in andere 

geval len de st ipte naleving van de bepal ingen van deze voorwaarden te ver langen.  

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen 

1. Al le offertes en aanbiedingen van Femke Ontwerpt z i jn vr i jb l i jvend,  tenzi j  in de 

offerte een termi jn voor aanvaarding is  gesteld.  Indien geen aanvaardingstermijn 

is  gesteld,  kan aan de offerte of  aanbieding op generlei  wi jze enig recht worden 

ont leend indien het product waarop de offerte of  de aanbieding betrekking heeft  

in de tussenti jd niet  meer beschikbaar is .  
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2. Femke Ontwerpt kan niet  aan z i jn offertes of  aanbiedingen worden gehouden 

indien de opdrachtgever redel i jkerwi js  kan begri jpen dat de offertes of  

aanbiedingen,  dan wel  een onderdeel  daarvan,  een kennel i jke vergiss ing of  

verschri jv ing bevat .  

3. De in een offerte of  aanbieding vermelde pri jzen z i jn exclusief  BTW en andere 

heff ingen van overheidswege,  eventuele in het kader van de overeenkomst te 

maken kosten,  daaronder begrepen reis-  en verbl i j f - ,  verzend- en 

administrat iekosten,  tenzi j  anders aangegeven.  

4. Indien de aanvaarding (a l  dan niet  op ondergeschikte punten) afwi jkt  van het in de 

offerte of  de aanbieding opgenomen aanbod dan is  Femke Ontwerpt daaraan niet  

gebonden. De overeenkomst komt dan niet  overeenkomstig deze afwi jkende 

aanvaarding tot  stand,  tenzi j  Femke Ontwerpt anders aangeeft .  

5. Een samengestelde pri jsopgave verpl icht Femke Ontwerpt niet  tot  het verr ichten 

van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel  van de 

opgegeven pri js .  Aanbiedingen of  offertes gelden niet  automatisch voor 

toekomstige orders.  

Artikel 3. Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging 
overeenkomst; prijsverhoging 

1. De overeenkomst tussen Femke Ontwerpt en de opdrachtgever wordt aangegaan 

voor onbepaalde t i jd ,  tenzi j  u i t  de aard van de overeenkomst anders voortv loeit  of  

indien part i jen uitdrukkel i jk  en schri f te l i jk  anders overeenkomen. 

2. Is  voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of  voor de levering van 

bepaalde zaken een termi jn overeengekomen of  opgegeven,  dan is  dit  nimmer een 

fatale termi jn.  Bi j  overschri jding van een termijn dient de opdrachtgever Femke 

Ontwerpt derhalve schri f te l i jk  in gebreke te stel len.  Femke ontwerpt dient daarbi j  

een redel i jke termi jn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de 

overeenkomst.  

3. Femke Ontwerpt zal  de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en 

overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.  Een en ander op 

grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.  

4. Femke Ontwerpt heeft  het recht bepaalde werkzaamheden te laten verr ichten 

door derden.  De toepassel i jkheid van art ikel  7:404,  7:407 l id 2 en 7:409 BW wordt 

uitdrukkel i jk  uitgesloten.  

5. Indien door Femke Ontwerpt of  door Femke Ontwerpt ingeschakelde derden in het 

kader van de opdracht werkzaamheden worden verr icht op de locat ie van de 

opdrachtgever of  een door de opdrachtgever aangewezen locat ie ,  draagt de 

opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redel i jkheid 

gewenste faci l i te i ten.  
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6. Levering geschiedt af  bedri j f  van Femke Ontwerpt.  De opdrachtgever is  verpl icht 

de zaken af  te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden 

gesteld.  Indien de opdrachtgever afname weigert  of  nalat ig is  met het verstrekken 

van informatie of  instruct ies die noodzakel i jk  z i jn voor de levering,  dan is  Femke 

Ontwerpt gerecht igd de zaken op te s laan voor rekening en r is ico van de 

opdrachtgever.  Het r is ico van ver l ies ,  beschadiging of  waardevermindering gaat 

op de opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de opdrachtgever ter 

beschikking staan.  

7. Femke Ontwerpt is  gerecht igd de overeenkomst in verschi l lende fasen uit  te 

voeren en het a ldus uitgevoerde gedeelte afzonderl i jk  te factureren.  

8. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Femke Ontwerpt de 

uitvoering van die onderdelen die tot  een volgende fase behoren opschorten 

totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase 

schri f te l i jk  heeft  goedgekeurd.  

9. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat a l le gegevens,  waarvan Femke Ontwerpt 

aangeeft  dat deze noodzakel i jk  z i jn of  waarvan de opdrachtgever redel i jkerwi js  

behoort te begri jpen dat deze noodzakel i jk  z i jn voor het uitvoeren van de 

overeenkomst,  t i jd ig aan Femke Ontwerpt worden verstrekt .  Indien de voor de 

uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet  t i jd ig aan Femke 

Ontwerpt z i jn verstrekt ,  heeft  Femke Ontwerpt het recht de uitvoering van de 

overeenkomst op te schorten en /  of  de uit  de vertraging voortv loeiende extra 

kosten volgens de alsdan gebruikel i jke tar ieven aan de opdrachtgever in rekening 

te brengen.   De uitvoeringstermijn vangt niet  eerder aan dan nadat de 

opdrachtgever de gegevens aan Femke Ontwerpt ter beschikking heeft  gesteld.  

Femke Ontwerpt is  niet  aansprakel i jk  voor schade,  van welke aard ook,  doordat 

Femke Ontwerpt is  uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en /  

of  onvol ledige gegevens.  

10. Indien t i jdens de uitvoering van de overeenkomst bl i jkt  dat het voor een 

behoorl i jke uitvoering daarvan noodzakel i jk  is  om deze te wi jz igen of  aan te 

vul len,  dan zul len part i jen t i jd ig en in onderl ing overleg tot  aanpassing van de 

overeenkomst overgaan.  Indien de aard,  omvang of  inhoud van de overeenkomst,  

a l  dan niet  op verzoek of  aanwi jz ing van de opdrachtgever,  van de bevoegde 

instant ies et  cetera,  wordt gewi jz igd en de overeenkomst daardoor in kwal i tat ief  

en /  of  kwantitat ief  opzicht wordt gewi jz igd,  dan kan dit  consequenties hebben 

voor hetgeen oorspronkel i jk  overeengekomen werd.  Daardoor kan ook het 

oorspronkel i jk  overeengekomen bedrag worden verhoogd of  ver laagd.  Femke 

Ontwerpt zal  daarvan zoveel  a ls  mogel i jk  vooraf  pr i jsopgaaf doen.  Door een 

wi jz ig ing van de overeenkomst kan voorts de oorspronkel i jk  opgegeven termi jn 

van uitvoering worden gewi jz igd.  De opdrachtgever aanvaardt de mogel i jkheid van 

wi jz ig ing van de overeenkomst,  daaronder begrepen de wi jz ig ing in pr i js  en 

termi jn van uitvoering.  
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11. Indien de overeenkomst wordt gewi jz igd,  daaronder begrepen een aanvul l ing,  dan 

is  Femke Ontwerpt gerecht igd om daaraan eerst  uitvoering te geven nadat 

daarvoor akkoord is  gegeven door de binnen Femke Ontwerpt bevoegde persoon 

en de opdrachtgever akkoord is  gegaan met de voor de uitvoering opgegeven pri js  

en andere voorwaarden,  daaronder begrepen het a lsdan te bepalen t i jdst ip 

waarop daaraan uitvoering gegeven zal  worden.  Het niet  of  niet  onmiddel l i jk  

uitvoeren van de gewi jz igde overeenkomst levert  geen wanprestat ie van Femke 

Ontwerpt op en is  voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te 

zeggen of  te annuleren.  

12. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Femke Ontwerpt een verzoek tot  

wi jz ig ing van de overeenkomst weigeren,  indien dit  in kwal i tat ief  en /  of  

kwantitat ief  opzicht gevolg zou kunnen hebben bi jvoorbeeld voor de in dat kader 

te verr ichten werkzaamheden of  te leveren zaken.  

13. Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdel i jke nakoming van 

hetgeen waartoe hi j  jegens Femke Ontwerpt gehouden is ,  dan is  de opdrachtgever 

aansprakel i jk  voor al le schade aan de z i jde van Femke Ontwerpt daardoor direct  

of  indirect  ontstaan.  

14. Indien Femke Ontwerpt met de opdrachtgever een vast  honorarium of vaste pr i js  

overeenkomt,  dan is  Femke Ontwerpt niettemin te al len t i jde gerecht igd tot  

verhoging van dit  honorarium of deze pr i js  zonder dat de opdrachtgever in dat 

geval  gerecht igd is  om de overeenkomst om die reden te ontbinden,  indien de 

verhoging van de pri js  voortv loeit  uit  een bevoegdheid of  verpl icht ing ingevolge 

de wet-  of  regelgeving of  haar oorzaak v indt in een st i jg ing van de pr i js  van 

grondstoffen,  lonen et cetera of  op andere gronden die bi j  het aangaan van de 

overeenkomst redel i jkerwi js  niet  voorzienbaar waren.  

15. Indien de pri jsst i jg ing anders dan als  gevolg van een wi jz ig ing van de 

overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het 

s luiten van de overeenkomst,  dan is  uits luitend de opdrachtgever die een beroep 

toekomt op t i te l  5 afdel ing 3 van Boek 6 BW gerecht igd de overeenkomst door een 

schri f te l i jke verklar ing te ontbinden,  tenzi j  Femke Ontwerpt 

1. alsdan alsnog bereid is  om de overeenkomst op basis van het oorspronkel i jk  

overeengekomene uit  te voeren;  

2. indien de pr i jsverhoging voortv loeit  uit  een bevoegdheid of  een op Femke 

Ontwerpt rustende verpl icht ing ingevolge de wet;  

3. indien bedongen is  dat de af levering langer dan drie maanden na de 

totstandkoming van de overeenkomst zal  plaatsvinden;  

4. of ,  b i j  lever ing van een zaak,  indien is  bedongen dat de af levering langer dan 

drie maanden na de koop zal  plaatsvinden.  

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst 

Femke Ontwerpt Algemene voorwaarden v1 4



1. Femke Ontwerpt is  bevoegd de nakoming van de verpl icht ingen op te schorten of  

de overeenkomst te ontbinden,  indien de opdrachtgever de verpl icht ingen uit  de 

overeenkomst niet ,  n iet  vol ledig of  niet  t i jd ig nakomt,  na het s luiten van de 

overeenkomst Femke Ontwerpt ter kennis gekomen omstandigheden goede grond 

geven te vrezen dat de opdrachtgever de verpl icht ingen niet  zal  nakomen, indien 

de opdrachtgever bi j  het s luiten van de overeenkomst verzocht is  om zekerheid te 

stel len voor de voldoening van z i jn verpl icht ingen uit  de overeenkomst en deze 

zekerheid uitbl i j f t  of  onvoldoende is  of  indien door de vertraging aan de z i jde van 

de opdrachtgever niet  langer van Femke Ontwerpt kan worden gevergd dat hi j  de 

overeenkomst tegen de oorspronkel i jk  overeengekomen condit ies zal  nakomen. 

2. Voorts is  Femke Ontwerpt bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien z ich 

omstandigheden voordoen welke van dien aard z i jn dat nakoming van de 

overeenkomst onmogel i jk  is  of  indien er z ich anderszins omstandigheden 

voordoen die van dien aard z i jn dat ongewi jz igde instandhouding van de 

overeenkomst in redel i jkheid niet  van Femke Ontwerpt kan worden gevergd.  

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden z i jn de vorderingen van Femke 

Ontwerpt op de opdrachtgever onmiddel l i jk  opeisbaar.  Indien Femke Ontwerpt de 

nakoming van de verpl icht ingen opschort ,  behoudt hi j  z i jn aanspraken uit  de wet 

en overeenkomst.  

4. Indien Femke Ontwerpt tot  opschort ing of  ontbinding overgaat ,  is  hi j  op generlei  

wi jze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei  wi jze 

ontstaan.  

5. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is ,  is  Femke Ontwerpt 

gerecht igd tot  vergoeding van de schade,  daaronder begrepen de kosten,  

daardoor direct  en indirect  ontstaan.  

6. Indien de opdrachtgever z i jn uit  de overeenkomst voortv loeiende verpl icht ingen 

niet  nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt ,  dan is  Femke 

Ontwerpt gerecht igd de overeenkomst terstond en met directe ingang te 

ontbinden zonder enige verpl icht ing z i jnerzi jds tot  betal ing van enige 

schadevergoeding of  schadeloosstel l ing,  terwi j l  de opdrachtgever,  uit  hoofde van 

wanprestat ie ,  wél  tot  schadevergoeding of  schadeloosstel l ing is  verpl icht .  

7. Indien de overeenkomst tussenti jds wordt opgezegd door Femke Ontwerpt ,  zal  

Femke Ontwerpt in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van 

nog te verr ichten werkzaamheden aan derden.  Dit  tenzi j  de opzegging aan de 

opdrachtgever toerekenbaar is .  Indien de overdracht van de werkzaamheden voor 

Femke Ontwerpt extra kosten met z ich meebrengt ,  dan worden deze aan de 

opdrachtgever in rekening gebracht.  De opdrachtgever is  gehouden deze kosten 

binnen de daarvoor genoemde termi jn te voldoen,  tenzi j  Femke Ontwerpt anders 

aangeeft .  

8. In geval  van l iquidat ie ,  van (aanvrage van)  surséance van betal ing of  fa i l l issement,  

van beslaglegging -  indien en voor zover het beslag niet  binnen drie maanden is  
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opgeheven -  ten laste van de opdrachtgever,  van schuldsanering of  een andere 

omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet  langer vr i je l i jk  over z i jn vermogen 

kan beschikken,  staat het Femke Ontwerpt vr i j  om de overeenkomst terstond en 

met directe ingang op te zeggen danwel de order of  overeenkomst te annuleren,  

zonder enige verpl icht ing z i jnerzi jds tot  betal ing van enige schadevergoeding of  

schadeloosstel l ing.  De vorderingen van Femke Ontwerpt op de opdrachtgever z i jn 

in dat geval  onmiddel l i jk  opeisbaar.  

9. Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel  of  gedeeltel i jk  annuleert ,  

dan zul len de werkzaamheden die werden verr icht en de daarvoor bestelde of  

gereedgemaakte zaken,  vermeerdert  met de eventuele aan- afvoer-  en 

af leveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst 

gereserveerde arbeidst i jd ,  integraal  aan de opdrachtgever in rekening worden 

gebracht.  

Artikel 5. Overmacht 

1. Femke Ontwerpt is  niet  gehouden tot het nakomen van enige verpl icht ing jegens 

de opdrachtgever indien hi j  daartoe gehinderd wordt a ls  gevolg van een 

omstandigheid die niet  is  te wi j ten aan schuld,  en noch krachtens de wet ,  een 

rechtshandel ing of  in het verkeer geldende opvatt ingen voor z i jn rekening komt.  

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan,  naast hetgeen 

daaromtrent in de wet en jur isprudentie wordt begrepen,  a l le van buitenkomende 

oorzaken,  voorzien of  niet-voorzien,  waarop Femke Ontwerpt geen invloed kan 

uitoefenen,  doch waardoor Femke Ontwerpt niet  in staat is  z i jn verpl icht ingen na 

te komen. Werkstakingen in het bedri j f  van Femke Ontwerpt of  van derden 

daaronder begrepen.  Femke Ontwerpt heeft  ook het recht z ich op overmacht te 

beroepen indien de omstandigheid die (verdere)  nakoming van de overeenkomst 

verhindert ,  intreedt nadat Femke Ontwerpt z i jn verbintenis had moeten nakomen. 

3. Femke Ontwerpt kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt  de 

verpl icht ingen uit  de overeenkomst opschorten.  Indien deze periode langer duurt  

dan drie maanden,  dan is  ieder der part i jen gerecht igd de overeenkomst te 

ontbinden,  zonder verpl icht ing tot  vergoeding van schade aan de andere part i j .  

4. Voor zoveel  Femke Ontwerpt ten t i jde van het intreden van overmacht z i jn 

verpl icht ingen uit  de overeenkomst inmiddels gedeeltel i jk  is  nagekomen of  deze 

zal  kunnen nakomen, en aan het nagekomen respect ievel i jk  na te komen gedeelte 

zel fstandige waarde toekomt,  is  Femke Ontwerpt gerecht igd om het reeds 

nagekomen respect ievel i jk  na te komen gedeelte separaat te factureren.  De 

opdrachtgever is  gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een 

afzonderl i jke overeenkomst.  

Artikel 6. Betaling en incassokosten 
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1. Betal ing dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een 

door Femke Ontwerpt aan te geven wi jze in de valuta waarin is  gefactureerd,  

tenzi j  schri f te l i jk  anders door Femke Ontwerpt aangegeven.  Femke Ontwerpt is  

gerecht igd om periodiek te factureren.  

2. Indien de opdrachtgever in gebreke bl i j f t  in de t i jd ige betal ing van een factuur,  

dan is  de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is  a lsdan 

een rente verschuldigd van 1% per maand,  tenzi j  de wettel i jke rente hoger is ,  in 

welk geval  de wettel i jke rente verschuldigd is .  De rente over het opeisbare bedrag 

zal  worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is  tot  het 

moment van voldoening van het vol ledig verschuldigde bedrag.  

3. Femke Ontwerpt heeft  het recht de door opdrachtgever gedane betal ingen te 

laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten,  vervolgens in 

mindering van de opengeval len rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom 

en de lopende rente.  Femke Ontwerpt kan,  zonder daardoor in verzuim te komen, 

een aanbod tot betal ing weigeren,  indien de opdrachtgever een andere volgorde 

voor de toerekening van de betal ing aanwi jst .  Femke Ontwerpt kan vol ledige 

af lossing van de hoofdsom weigeren,  indien daarbi j  n iet  eveneens de 

opengeval len en lopende rente en incassokosten worden voldaan.  

4. De opdrachtgever is  nimmer gerecht igd tot  verrekening van het door hem aan 

Femke Ontwerpt verschuldigde.  Bezwaren tegen de hoogte van een factuur 

schorten de betal ingsverpl icht ing niet  op.  De opdrachtgever die geen beroep 

toekomt op afdel ing 6.5.3 (de art ikelen 231 tot  en met 247 boek 6 BW) is  evenmin 

gerecht igd om de betal ing van een factuur om een andere reden op te schorten.  

5. Indien de opdrachtgever in gebreke of  in verzuim is  in de ( t i jd ige)  nakoming van 

z i jn verpl icht ingen,  dan komen al le redel i jke kosten ter verkr i jg ing van voldoening 

buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.  De buitengerechtel i jke kosten 

worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassoprakt i jk  

gebruikel i jk  is ,  momenteel  de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk I I .  

Indien Femke Ontwerpt echter hogere kosten ter incasso heeft  gemaakt die 

redel i jkerwi js  noodzakel i jk  waren,  komen de werkel i jk  gemaakte kosten voor 

vergoeding in aanmerking.  De eventuele gemaakte gerechtel i jke en execut iekosten 

zul len eveneens op de opdrachtgever worden verhaald.  De opdrachtgever is  over 

de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.  

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud 

1. Het door in het kader van de overeenkomst Femke Ontwerpt geleverde bl i j f t  

e igendom van Femke Ontwerpt totdat de opdrachtgever al le verpl icht ingen uit  de 

met Femke Ontwerpt gesloten overeenkomst(en)  deugdel i jk  is  nagekomen. 

2. Het door Femke Ontwerpt geleverde,  dat ingevolge l id 1.  onder het 

eigendomsvoorbehoud valt ,  mag niet  worden doorverkocht en mag nimmer als  
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betaalmiddel  worden gebruikt .  De opdrachtgever is  niet  bevoegd om het onder 

het eigendomsvoorbehoud val lende te verpanden of  op enige andere wi jze te 

bezwaren.  

3. De opdrachtgever dient steeds al  hetgeen te doen dat redel i jkerwi js  van hem 

verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Femke Ontwerpt vei l ig  te 

stel len.  Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud 

geleverde dan wel  rechten daarop wi l len vest igen of  doen gelden,  dan is  de 

opdrachtgever verpl icht om Femke Ontwerpt daarvan onmiddel l i jk  op de hoogte te 

stel len.  Voorts verpl icht de opdrachtgever z ich om het onder 

eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen 

brand,  ontploff ings-  en waterschade alsmede tegen diefstal  en de pol is  van deze 

verzekering op eerste verzoek aan Femke Ontwerpt ter inzage te geven.  Bi j  een 

eventuele uitker ing van de verzekering is  Femke Ontwerpt gerecht igd tot  deze 

penningen.  Voor zoveel  a ls  nodig verbindt de opdrachtgever z ich er jegens Femke 

Ontwerpt bi j  voorbaat toe om zi jn medewerking te ver lenen aan al  hetgeen dat in 

dat kader nodig of  wensel i jk  mocht (bl i jken)  te z i jn.  

4. Voor het geval  Femke Ontwerpt z i jn in dit  art ikel  aangeduide eigendomsrechten 

wi l  u i toefenen,  geeft  de opdrachtgever bi j  voorbaat onvoorwaardel i jke en niet  

herroepel i jke toestemming aan Femke Ontwerpt en door Femke Ontwerpt aan te 

wi jzen derden om al  die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Femke 

Ontwerpt z ich bevinden en deze terug te nemen. 

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten 

1. De intel lectuele eigendomsrechten op de door Femke Ontwerpt in het kader van 

de overeenkomst ontwikkelde en geleverde producten en/of  diensten bl i jven 

uits luitend berusten bi j  Femke Ontwerpt of  bi j  de derde van wie Femke Ontwerpt 

het gebruiksrecht heeft  verkregen.  Voor zover noodzakel i jk  voor gebruik door 

opdrachtgever van de door Femke Ontwerpt geleverde producten en/of  diensten,  

ver leent Femke Ontwerpt aan opdrachtgever schri f te l i jk  een beperkt ,  n iet  

exclusief ,  n iet  overdraagbaar en -  behoudens andersluidende schri f te l i jke 

overeenkomst -  niet  subl icent ieerbaar recht tot  gebruik van de intel lectuele 

eigendomsrechten op die producten en/of diensten.  

2. Indien Femke Ontwerpt bereid is  z ich te verbinden tot overdracht van een recht 

van intel lectuele eigendom, kan een zodanige verbintenis en overdracht s lechts 

schri f te l i jk  en uitdrukkel i jk  worden aangegaan.  Indien part i jen schri f te l i jk  

overeenkomen dat een recht van intel lectuele eigendom ten aanzien van speci f iek 

(voor opdrachtgever ontwikkelde)  bestanden,  over zal  gaan op opdrachtgever 

ontstaat een afgespl i tst  recht van intel lectuele eigendom, wat betekent dat het 

recht of  de mogel i jkheid van Femke Ontwerpt niet  wordt aangetast  om de aan die 

ontwikkel ing ten grondslag l iggende onderdelen,  a lgemene beginselen,  ideeën,  
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ontwerpen,  a lgoritmen,  documentat ie ,  documenten,  werken,  programmeertalen,  

protocol len,  standaarden en dergel i jke,  zonder enige beperking voor andere 

doeleinden te bl i jven gebruiken en/of  te exploiteren,  hetz i j  voor z ichzelf  hetz i j  

voor derden.  Evenmin tast  deze afspl i ts ing van een recht van intel lectuele 

eigendom het recht van Femke Ontwerpt aan om ten behoeve van z ichzelf  of  een 

derde ontwikkel ingen te doen die soortgel i jk  of  ont leend z i jn aan die welke ten 

behoeve van opdrachtgever z i jn of  worden gedaan.    

3. Femke Ontwerpt is  te a l len t i jde gerecht igd om haar naam op of  bi j  het werk te 

( laten)  vermelden of  te verwi jderen.  Indien Femke Ontwerpt op de door haar 

geleverde producten en/of  diensten aanduidingen heeft  aangebracht waaruit  bl i jkt  

dat z i j  de intel lectuele eigendomsrechten daarop bezit ,  moge deze door 

opdrachtgever niet  worden verwi jderd dan wel  gewi jz igd.    

4. Ook indien de overeenkomst niet  uitdrukkel i jk  in een bevoegdheid daartoe 

voorziet ,  is  het Femke Ontwerpt toegestaan technische voorzieningen aan te 

brengen ter bescherming van de programmatuur,  apparatuur,  databestanden en 

dergel i jke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of  de duur 

van het recht tot  gebruik van deze objecten.  Het is  opdrachtgever nimmer 

toegestaan dergel i jke technische voorzieningen te ( laten)  verwi jderen of  te ( laten)  

omzei len.    

5. Tenzi j  anders overeengekomen, behoort niet  tot  de opdracht het uitvoeren van 

onderzoek naar het bestaan van intel lectuele eigendomsrechten,  waaronder maar 

niet  daartoe beperkt octrooirechten,  merkrechten,  modelrechten,  auteursrechten 

of  portretrechten van derden.  Ditzel fde geldt voor een eventueel  onderzoek naar 

de mogel i jkheid van dergel i jke beschermingsvormen voor opdrachtgever.    

6. Opdrachtgever garandeert  dat geen rechten van derden z ich verzetten tegen 

beschikbaarstel l ing aan Femke Ontwerpt van apparatuur,  programmatuur,  voor 

websites bestemd materiaal  (beeldmateriaal ,  tekst ,  muziek,  domeinnamen, logo’s ,  

hyperl inks etc. ) ,  databestanden of  andere materia len,  waaronder concepten en 

ontwerpmateriaal ,  met het doel  van gebruik tot  bewerking,  instal lat ie of  

samenvoeging (bi jvoorbeeld in een website) .  Opdrachtgever vr i jwaart  Femke 

Ontwerpt tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is  op de bewering 

dat zodanig beschikbaar stel len,  gebruiken,  bewerken,  instal leren of  incorporeren 

inbreuk maakt op enig recht van die derde.    

7. Tenzi j  anders overeengekomen, bl i jven de in het kader van de opdracht dan wel  

de voorafgaande offerte door Femke Ontwerpt tot  stand gebrachte 

werktekeningen,  i l lustrat ies ,  prototypes,  maquettes,  mal len,  ontwerpen,  

ontwerpschetsen,  moodboards,  teksten,  foto ’s  en andere materia len of  

(e lektronische)  bestanden,  e igendom van Femke Ontwerpt ,  ongeacht of  deze aan 

opdrachtgever of  aan derden ter hand z i jn gesteld.  
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8. Na het voltooien van de opdracht hebben noch opdrachtgever noch Femke 

Ontwerpt jegens elkaar een bewaarpl icht met betrekking tot  de gebruikte 

materia len en/of  gegevens.  

Artikel 9. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn 

1. De door Femke Ontwerpt te leveren zaken voldoen aan de gebruikel i jke eisen en 

normen die daaraan op het moment van levering redel i jkerwi js  gesteld kunnen 

worden en waarvoor z i j  b i j  normaal  gebruik in Nederland z i jn bestemd. De in dit  

art ikel  genoemde garant ie is  van toepassing op zaken die bestemd zi jn voor het 

gebruik binnen Nederland.  Bi j  gebruik buiten Nederland dient de opdrachtgever 

zel f  te ver i f iëren of  het gebruik daarvan geschikt  is  voor het gebruik a ldaar en 

voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden.  Femke Ontwerpt kan in 

dat geval  andere garant ie-  en andere voorwaarden stel len ter zake van de te 

leveren zaken of  uit  te voeren werkzaamheden. 

2. De in l id 1 van dit  art ikel  genoemde garant ie geldt  voor een periode van één jaar 

na levering,  tenzi j  u i t  de aard van het geleverde anders voortv loeit  of  part i j -  en 

anders z i jn overeengekomen. Indien de door Femke Ontwerpt verstrekte garant ie 

een zaak betreft  die door een derde werd geproduceerd,  dan is  de garant ie 

beperkt  tot  die ,  die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt ,  tenzi j  

anders wordt vermeld.  

3. Iedere vorm van garant ie komt te verval len indien een gebrek is  ontstaan als  

gevolg van of  voortv loeit  uit  onoordeelkundig of  oneigenl i jk  gebruik daarvan of  

gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of  onderhoud daaraan door 

de opdrachtgever en /  of  door derden wanneer,  zonder schri f te l i jke toestemming 

van Femke Ontwerpt ,  de opdrachtgever of  derden aan de zaak wi jz ig ingen hebben 

aangebracht dan wel  hebben getracht aan te brengen,  daaraan andere zaken 

werden bevest igd die daaraan niet  bevest igd dienen te worden of  indien deze 

werden ver-  of  bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wi jze.  De 

opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garant ie toe indien het gebrek is  

ontstaan door of  het gevolg is  van omstandigheden waar Femke Ontwerpt geen 

invloed op kan uitoefenen,  daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals 

bi jvoorbeeld doch niet  uits luitend,  extreme regenval  of  temperaturen) et  cetera.  

4. De opdrachtgever is  gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken,  onmiddel l i jk  

op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respect ievel i jk  

de desbetreffende werkzaamheden z i jn uitgevoerd.  Daarbi j  behoort de 

opdrachtgever te onderzoeken of  kwal i te i t  en/of  kwantiteit  van het geleverde 

overeenstemt met hetgeen is  overeengekomen en voldoet aan de eisen die 

part i jen dienaangaande z i jn overeengekomen. Eventuele z ichtbare gebreken 

dienen binnen zeven dagen na levering schri f te l i jk  aan Femke Ontwerpt te worden 

gemeld.  Eventuele niet  z ichtbare gebreken dienen terstond,  doch in ieder geval  
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uiter l i jk  binnen veert ien dagen,  na ontdekking daarvan,  schri f te l i jk  aan Femke 

Ontwerpt te worden gemeld.  De melding dient een zo gedetai l leerd mogel i jke 

omschri jv ing van het gebrek te bevatten,  zodat Femke Ontwerpt in staat is  

adequaat te reageren.  De opdrachtgever dient Femke Ontwerpt in de gelegenheid 

te stel len een klacht te (doen) onderzoeken.  

5. Indien de opdrachtgever t i jd ig reclameert ,  schort  dit  z i jn betal ingsverpl icht ing niet  

op.  De opdrachtgever bl i j f t  in dat geval  ook gehouden tot afname en betal ing van 

de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hi j  Femke Ontwerpt opdracht 

gegeven heeft .  

6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt ,  dan komt de opdrachtgever 

geen recht meer toe op herstel ,  vervanging of  schadeloosstel l ing.  

7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is  en dienaangaande t i jd ig is  

gereclameerd,  dan zal  Femke Ontwerpt de gebrekkige zaak binnen redel i jke 

termi jn na retourontvangst daarvan dan wel ,  indien retournering redel i jkerwi jze 

niet  mogel i jk  is ,  schri f te l i jke kennisgeving ter zake van het gebrek door de 

opdrachtgever,  ter keuze van Femke Ontwerpt ,  vervangen of  zorgdragen voor 

herstel  daarvan dan wel  vervangende vergoeding daarvoor aan de opdrachtgever 

voldoen.  In geval  van vervanging is  de opdrachtgever gehouden om de vervangen 

zaak aan Femke Ontwerpt te retourneren en de eigendom daarover aan Femke 

Ontwerpt te verschaffen,  tenzi j  Femke Ontwerpt anders aangeeft .  

8. Indien komt vast  te staan dat een klacht ongegrond is ,  dan komen de kosten 

daardoor ontstaan,  daaronder begrepen de onderzoekskosten,  aan de z i jde van 

Femke Ontwerpt daardoor geval len,  integraal  voor rekening van de opdrachtgever.  

9. Na ver loop van de garant ietermi jn zul len al le kosten voor herstel  of  vervanging,  

inclusief  administrat ie- ,  verzend- en voorr i jkosten,  aan de opdrachtgever in 

rekening gebracht worden.  

10. In afwi jk ing van de wettel i jke ver jar ingstermijnen,  bedraagt de ver jar ingstermijn 

van al le vorderingen en verweren jegens Femke Ontwerpt en de door Femke 

Ontwerpt bi j  de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden,  één jaar.  

Artikel 10. Aansprakelijkheid 

1. Indien Femke Ontwerpt aansprakel i jk  mocht z i jn ,  dan is  deze aansprakel i jkheid 

beperkt  tot  hetgeen in deze bepal ing is  geregeld.  

2. Femke Ontwerpt is  niet  aansprakel i jk  voor schade,  van welke aard ook,  ontstaan 

doordat Femke Ontwerpt is  uitgegaan van door of  namens de opdrachtgever 

verstrekte onjuiste en /  of  onvol ledige gegevens.  

3. Indien Femke Ontwerpt aansprakel i jk  mocht z i jn voor enigerlei  schade,  dan is  de 

aansprakel i jkheid van Femke Ontwerpt beperkt tot  maximaal  tweemaal  de 

factuurwaarde van de order,  a l thans tot  dat gedeelte van de order waarop de 

aansprakel i jkheid betrekking heeft .  
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4. De aansprakel i jkheid van Femke Ontwerpt is  in ieder geval  steeds beperkt  tot  het 

bedrag der uitker ing van z i jn verzekeraar in voorkomend geval .  

5. Femke Ontwerpt is  uits luitend aansprakel i jk  voor directe schade.  

6. Onder directe schade wordt uits luitend verstaan de 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 z in van deze voorwaarden,  de 

eventuele redel i jke kosten gemaakt om de gebrekkige prestat ie van Femke 

Ontwerpt aan de overeenkomst te laten beantwoorden,  voor zoveel  deze aan 

Femke Ontwerpt toegerekend kunnen worden en redel i jke kosten,  gemaakt ter 

voorkoming of  beperking van schade,  voor zover de opdrachtgever aantoont dat 

deze kosten hebben geleid tot  beperking van directe schade als  bedoeld in deze 

algemene voorwaarden.  Femke Ontwerpt is  nimmer aansprakel i jk  voor indirecte 

schade,  daaronder begrepen gevolgschade,  gederfde winst ,  gemiste besparingen 

en schade door bedri j fs-  stagnat ie.  

7. De in dit  art ikel  opgenomen beperkingen van de aansprakel i jkheid gelden niet  

indien de schade te wi j ten is  aan opzet of  grove schuld van Femke Ontwerpt of  

z i jn le idinggevende ondergeschikten.  

Artikel 11. Vrijwaring 

1. De opdrachtgever vr i jwaart  Femke Ontwerpt voor eventuele aanspraken van 

derden,  die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade l i jden en 

waarvan de oorzaak aan andere dan aan Femke Ontwerpt toerekenbaar is .  Indien 

Femke Ontwerpt uit  dien hoofde door derden mocht worden aangesproken,  dan is  

de opdrachtgever gehouden Femke Ontwerpt zowel  buiten als  in rechte bi j  te 

staan en onverwi j ld a l  hetgeen te doen dat van hem in dat geval  verwacht mag 

worden.  Mocht de opdrachtgever in gebreke bl i jven in het nemen van adequate 

maatregelen,  dan is  Femke Ontwerpt ,  zonder ingebrekestel l ing,  gerecht igd zel f  

daartoe over te gaan.  Al le kosten en schade aan de z i jde van Femke Ontwerpt en 

derden daardoor ontstaan,  komen integraal  voor rekening en r is ico van de 

opdrachtgever.  

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen 

1. Op al le rechtsbetrekkingen waarbi j  Femke Ontwerpt part i j  is ,  is  uits luitend het 

Nederlands recht van toepassing,  ook indien aan een verbintenis geheel  of  

gedeeltel i jk  in het buitenland uitvoering wordt gegeven of  indien de bi j  de 

rechtsbetrekking betrokken part i j  a ldaar woonplaats heeft .  De toepassel i jkheid 

van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.  

2. De rechter in de vest ig ingsplaats van Femke Ontwerpt is  bi j  u i ts luit ing bevoegd 

van geschi l len kennis te nemen, tenzi j  de wet dwingend anders voorschri j f t .  
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Niettemin heeft  Femke Ontwerpt het recht het geschi l  voor te leggen aan de 

volgens de wet bevoegde rechter.  

3. Part i jen zul len eerst  een beroep op de rechter doen nadat z i j  z ich tot  het uiterste 

hebben ingespannen een geschi l  in onderl ing overleg te beslechten.  

Artikel 13. Vindplaats en wijziging voorwaarden 

1. Deze voorwaarden z i jn te a l len t i jde te downloaden v ia de website van Femke 

Ontwerpt.   

2. Bi j  wi jz ig ingen in de voorwaarden zul len de voorwaarden beschikbaar worden 

gesteld op de website van Femke Ontwerpt ,  de voorwaarden z i jn a lt i jd voorzien 

van een versienummer.  
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