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1. Toepassing algemene voorwaarden
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van

inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever, van toe-

passing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van

alle tussen de opdrachtgever en Stroom gesloten overeenkom-

sten.

2. Offerte
2.1 Offertes zijn vrijblijvend en zijn 2 maanden geldig.

Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene

veranderingen in de werkzaamheden. Alle tarieven en kortingen

gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3. Uitvoering van de overeenkomst
3.1 Wanneer voor de uitvoering van de opdracht materialen of

gegevens benodigd zijn die de opdrachtgrachtgever dient te

leveren zal hij dit op tijd en volledig doen, zodat Stroom in staat

is het eindontwerp tijdig te leveren.

3.2 Voordat tot verveelvuldiging of openbaarmaking van het

vervaardigde werk wordt overgegaan dienen de opdrachtgever

en Stroom elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste ver-

sie(s) van de ontwerpen op inhoudelijke en technische kwaliteit

te beoordelen en daarmee akkoord te gaan.

3.3 Stroom is ten allen tijde gerechtigd zijn werk te signeren. 

3.4 De opdrachtgever zal Stroom kosteloos ten minste 2

exemplaren van de publicatie, of van het betreffende gedeelte

daarvan, laten ontvangen, binnen 3 weken na openbaarmaking

of publicatie van het door Stroom geleverde werk.

4. Inschakelen van derden
4.1 De opdrachtgever en Stroom zijn gehouden feiten en

omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de

ander ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden,

die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen

ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van

de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling wor-

den gebonden.

5. Gebruik en licentie
5.1 Tenzij schriftelijk anders afgesproken verkrijgt de opdracht-

gever middels betaling van het gevraagde honorarium het

recht tot eenmalig en exclusief gebruik van het door Stroom te

vervaardigen werk.

5.2 Dit gebruiksrecht (art. 5.1) is overeenkomstig de bij de

opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de

bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft dit recht

beperkt tot dat gebruik van het werk, waarvoor op het moment

van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens

bestonden, welke bovendien aantoonbaar voor het sluiten van

de overeenkomst aan Stroom bekend dienen te zijn gemaakt.

5.3 De opdrachtgever is zonder schriftelijke toestemming van

Stroom niet gerechtigd het vervaardigde werk ruimer of op

andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In

geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik -hier-

onder ook begrepen wijziging van het voorlopige of definitieve

werk- heeft Stroom recht op een vergoeding wegens inbreuk 

op zijn rechten van tenminste 2 maal het overeengekomen

honorarium; onverminderd het recht van Stroom een vergoe-

ding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

5.4 Stroom heeft met inachtneming van de belangen van de

opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor

haar eigen publiciteit of promotie.

6. Auteursrecht en eigendomsrecht
6.1 Tenzij anders overeengekomen komen alle uit de opdracht

voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder

het Auteursrecht- toe aan Stroom.

6.2 Indien niet anders overeengekomen, blijven alle in het kader

van de opdracht door Stroom vervaardigde schetsen, ontwer-

pen en digitale bestanden eigendom van Stroom; ongeacht of

deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

De opdrachtgever dient deze werken en/of bestanden binnen

2 maanden na voltooiing van de opdracht onbeschadigd aan

Stroom te retourneren.

6.3 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een

met Stroom gesloten overeenkomst aan derden over te dra-

gen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtin-

gen ingevolge de overeenkomst met Stroom, verkrijgt hij een

exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit

betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging over-

eenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming.

Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft

de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp,

waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht

vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen

aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Stroom

bekend te zijn gemaakt.
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6.4 Ruimer gebruik

De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van

Stroom niet gerechtigd het ontwerp te hergebruiken of ruimer

te gebruiken dan is overeengekomen. Voor elk gebruik van het

ontwerp, waarvoor geen toestemming is gegeven, komt de ont-

werper/het ontwerpbureau, zonder overigens enig recht te

verliezen, een vergoeding toe van tenminste driemaal de

gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik, met een

minimum van f 500,-.

6.5 Wijzigingen

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke

toestemming van de ontwerper/het ontwerpbureau veranderin-

gen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, aan te brengen.

7. Honorarium
7.1 In geval van meerwerk of onvoorziene uitloop door over-

macht zullen de opdrachtgever en Stroom in gezamenlijk over-

leg een aanvullend honorarium bepalen. Meerwerk of uitloop

ten gevolge van een gewijzigde opdracht of briefing, of van

onjuiste aanlevering van benodigde gegevens of materialen

door de opdrachtgever dient apart vergoed te worden op basis

van het voor Stroom gebruikelijke honorarium.

7.2 Indien de productie naar redelijke verwachting langer dan 

een maand zal duren heeft Stroom het recht een maandelijkse

voorschotbetaling in rekening te brengen.

8. Betaling
8.1 Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na fac-

tuurdatum. Bij gebreke van tijdige of volledige betaling is de

opdrachtgever over het netto factuurbedrag vanaf de factuur-

datum een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.

Bovendien komen alle door Stroom gemaakte kosten i.v.m. te

late betalingen, zoals proceskosten, buitengerechtelijke incas-

so- en gerechtelijke kosten ten laste van de opdrachtgever. De

buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10%

van het factuurbedrag met een minimum van € 150,-.

9. Opzegging of ontbinding
9.1 Bij opzegging van de opdracht is -ongeacht de reden van

annulering- de opdrachtgever volledige honorering verschul-

digd, tenzij er aantoonbaar bewijs van verzuim is van Stroom bij

de uitvoering van de overeenkomst. Bedragen die Stroom vóór

de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen

Stroom ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar beho-

ren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het

in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en wor-

den op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

9.2 Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan het gele-

verde werk te gebruiken alswel te reproduceren en elke in het

kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte

gebruiksrechten komen te vervallen vanaf het moment dat de

opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de

overeenkomst niet (volledig) nakomt; alsmede wanneer de

opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd,

tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid.

10. Garanties en vrijwaringen
10.1 Stroom garandeert dat het geleverde door of vanwege

zijn toedoen is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het

ontwerp rust, Stroom geldt als maker in de zin van de Auteurs-

wet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschik-

ken.

10.2 De opdrachtgever vrijwaart Stroom (of door Stroom bij

de opdracht ingeschakelde personen) voor alle aanspraken van

derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het

resultaat van de opdracht.

10.3 De opdrachtgever vrijwaart Stroom voor aanspraken met

betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de

opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uit-

voering van de opdracht worden gebruikt.

11. Aansprakelijkheid
11.1 De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de 

in art. 3.1 genoemde materialen of gegevens, d.w.z. hieraan

gerelateerde claims vanwege auteursrechteninbreuk, onbedoel-

de beschadiging, vernietiging of verlies kunnen niet op Stroom

verhaald worden.

11.2 Na voltooïing van de opdracht hebben zowel opdrachtge-

ver als Stroom geen bewaarplicht jegens elkaar met betrekking

tot de gebruikte materialen en gegevens, niet tegenstaande

het bepaalde in art. 6.2

12. Overige bepalingen
12.1 Op elke overeenkomst tussen de opdrachtgever en

Stroom is het Nederlands recht van toepassing. De rechtbank

tot het kennisnemen van geschillen tussen de opdrachtgever

en Stroom is Rechtbank Zaandam.

Deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd te Krommenie, 

januari 2007. 
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