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Deze algemene voorwaarden maken  
deel uit van elke overeenkomst tot  
opdracht door Sjoerd Verbeek.

Algemene
Voorwaarden



p. 2/17

Sjoerd Verbeek
Algemene
Voorwaarden
V3 NL 2017

1. Definities

2. Toepasselijkheid
In grote lijnen staat hier dat deze algemene voorwaarden 
gelden tussen Sjoerd Verbeek en jou als klant.
2.1    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de  

totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen  
Sjoerd Verbeek en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

2.2    Deze algemene voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden  
met de overeenkomst.

2.3    Rechtsgeldig afwijken van de algemene voorwaarden en/of  
de overeenkomst kan slechts na schriftelijke overeenkomst  
tussen Sjoerd Verbeek en Opdrachtgever.

2.4    De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van  
Opdrachtgever of van derden is uitdrukkelijk uitgesloten. 

Hier vind je een uitleg van begrippen die je in deze algemene  
voorwaarden tegenkomt. 
1.1    Onder “Fase” wordt verstaan een gekaderd deel van  

de Werkzaamheden waaruit de Opdracht bestaat.
1.2     Onder ‘’Opdrachtgever” wordt verstaan de partij die  

Opdracht voor de Werkzaamheden heeft verstrekt.
1.3     Onder ‘’Opdracht’’ wordt verstaan het verzoek van  

Opdrachtgever aan Sjoerd Verbeek om tegen een  
vergoeding Werkzaamheden te verrichten.

1.4     Onder ‘’Sjoerd Verbeek’’ wordt verstaan de ontwerper die de 
Opdracht uit zal voeren in de rol van opdrachtnemer.

1.5     Onder ‘’Werkzaamheden’’ wordt verstaan al wat Sjoerd   
Verbeek ten behoeve van Opdrachtgever, binnen het kader  
van de aan Sjoerd Verbeek verstrekte opdracht, maakt en/of  
onderneemt c.q. doet maken en/of doet ondernemen. 
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3.  Offerte,  
Overeenkomst  
en Bevestiging

In grote lijnen staat hier dat een offerte is opgesteld op basis van de 
informatie die jij Sjoerd Verbeek hebt geleverd. Goede communicatie 
is voor ons essentieel. Zorg dus dat de informatie en gegevens die jij 
aanlevert aan ons klopt, zodat wij een product kunnen maken waar we 
met zijn allen trots op kunnen zijn. Bevestig wel de opdracht schriftelijk 
voordat Sjoerd Verbeek begint met de klus. 
3.1  Offertes van Sjoerd Verbeek zijn gebaseerd op de informatie die 

door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor  
in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet,  
uitvoering en afronding van de Opdracht heeft verstrekt.  
Alle door Sjoerd Verbeek verstrekte offertes zijn vrijblijvend  
en 45 dagen geldig. Uitsluitend de in de offerte aangegeven 
omschrijving van de Opdracht en de bijbehorende prijsopgave 
is bindend. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet 
automatisch voor toekomstige opdrachten. 

3.2  Opdrachten dienen door Opdrachtgever schriftelijk te worden 
bevestigd voordat Sjoerd Verbeek begint met de uitvoering van  
de opdracht. Indien Opdrachtgever dit nalaat, maar er 
desondanks mee instemt dat Sjoerd Verbeek begint met het 
uitvoeren van de Opdracht, dan zal de inhoud van de offerte 
als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en 
bedingen binden Sjoerd Verbeek pas nadat deze schriftelijk door 
Sjoerd Verbeek zijn bevestigd. 

3.3  Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt 
het tarief van Sjoerd Verbeek vastgesteld aan de hand van het 
geldend uurtarief voor de desbetreffende Werkzaamheden.

3.4  Tenzij anders vermeld zijn alle genoemde offertes 
 inclusief reiskosten. 
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4.  Uitvoering,  
Levering en  
Klachten

In grote lijnen staat hier dat Sjoerd Verbeek zijn stinkende best gaat 
doen om de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren. Jij als klant hebt 
hierbij ook verantwoordelijkheden: lever op tijd je definitieve gegevens 
en/of materialen aan, in elk geval voor de ontwerp fase.  
Tijdens de opdracht geeft Sjoerd Verbeek je de gelegenheid om elke 
Fase goed te keuren waarna deze wordt afgerond en afgesloten.  
Op deze manier werkt Sjoerd Verbeek efficiënt en nauw samen  
met jou zodat we niet voor verrassingen komen te staan. Gaat er  
desondanks toch iets niet naar wens, meld dit dan zo snel mogelijk 
zodat wij dit kunnen herstellen. 
4.1  Sjoerd Verbeek zal zich inspannen de Opdracht zorgvuldig  

uitte voeren, de belangen van Opdrachtgever naar beste  
weten te behartigen en te streven naar een voor Opdrachtgever  
bruikbaar resultaat. 

4.2  De Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat 
redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering 
door Sjoerd Verbeek mogelijk te maken, in het bijzonder door het 
tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke 
gegevens en/of informatie (content). 

4.3  Alle betrokken personen die beslissingen nemen tijdens en  
over de Opdracht namens Opdrachtgever zijn verplicht om  
bij alle besprekingen aanwezig te zijn, teneinde de overeenge- 
komen prijsopgave te garanderen. 

4.4  Na het definitief opleveren van de Opdracht of van een Fase  
kan er één (1) in de prijs inbegrepen correctieronde plaatsvinden. 
Eventuele extra Correcties op verzoek van Opdrachtgever zal 
Sjoerd Verbeek uitvoeren en in rekening brengen tegen 

 het uurtarief.
4.5  Indien is overeengekomen dat de Opdracht in Fasen zal worden 

uitgevoerd kan Sjoerd Verbeek de uitvoering van die onderdelen 
die tot een volgende Fase behoren opschorten totdat de  
Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande  
Fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

4.6 Lees verder op de volgende pagina >> 
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4.  Uitvoering,  
Levering en  
Klachten (vervolg)

4.6  In het geval de definitieve content afwijkt van het tijdens de 
ontwerp Fase aangeleverde content en dit gevolgen heeft voor 
het ontwerp, de ontwikkeling Fase of de Opdracht anderszins, 
dan wordt dit beschouwd als meerwerk en door Sjoerd Verbeek in 
rekening gebracht aan Opdrachtgever volgens het geldend tarief 
van Sjoerd Verbeek.  

4.7  Een door Sjoerd Verbeek opgegeven termijn voor het volbrengen 
van de Opdracht of een Fase (tijdsplanning) heeft een indicatieve 
strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst 
anders blijkt. Opdrachtgever dient Sjoerd Verbeek in het geval van 
overschrijding van de opgegeven termijn schriftelijk in gebreke te 
stellen waarna Sjoerd Verbeek een redelijke tijd gegund wordt om 
alsnog de bepaalde Werkzaamheden te verrichten.

4.8  Alvorens Sjoerd Verbeek de Opdracht of een Fase afrond dient 
Sjoerd Verbeek Opdrachtgever in de gelegenheid te stellen 
de (laatste) ontwerp(en) en/of Fase te controleren, waarna 
Opdrachtgever deze schriftelijk dient goed te keuren. Na 
goedkeuring zal de betreffende Fase afgerond worden en, indien 
het de volledige opdracht betreft, de Opdracht opgeleverd 
worden. 

4.9  Oplevering geschiedt in overleg door het ter beschikking stellen 
van het resultaat van de Opdracht. 

4.1 0  Klachten dienen zo spoedig mogelijk na ontdekking, maar in ieder 
geval binnen tien werkdagen na afronding van de Opdracht of 
de afgeronde Fase, schriftelijk aan Sjoerd Verbeek te worden 
meegedeeld, indien Opdrachtgever dit nalaat wordt geacht het 
resultaat van de Opdracht of de Fase volledig te zijn aanvaard.

4.11  Indien een klacht gegrond is (zulks ter uitsluitende beoordeling 
van Sjoerd Verbeek) zal Sjoerd Verbeek de Werkzaamheden 
herstellen en alsnog verrichten zoals overeengekomen. 
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5. Wijzigingen
In grote lijnen staat hier dat indien jij opeens iets anders wil dan 
we voorheen hadden afgesproken en daardoor de werkzaamheden 
(tussentijds) veranderen of de opdracht (tussentijds) wijzigt dat dit 
financiële of kwalitatieve consequenties kan hebben. Sjoerd Verbeek 
zal dit uiteraard netjes vooraf met je bespreken. Dit geldt natuurlijk niet 
tenzij eventueel meerwerk Sjoerd Verbeek is aan te rekenen, dan komen 
deze kosten voor onze rekening. Zo zijn we dan ook wel weer.  
5.1  Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat  

het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te 
verrichten Werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen dan 
zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst 
aanpassen. 

5.2  Opdrachtgever aanvaardt dat tussentijdse wijzigingen of 
aanvullingen van de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve 
consequenties en/of consequenties m.b.t de tijdsplanning  
kan hebben. Sjoerd Verbeek zal Opdrachtgever hier tijdig van  
op de hoogte brengen. 

5.3  Indien is overeengekomen dat de Opdracht in Fasen zal worden 
uitgevoerd kan Opdrachtgever na schriftelijke goedkeuring 
van een Fase niet meer terugkeren in deze Fase en van Sjoerd 
Verbeek verlangen aanpassingen, wijzigingen of veranderingen 
aan te brengen in één of meerdere voorgaande Fase(n). Indien 
Opdrachtgever dit toch verlangt wordt hiervoor meerwerk in 
rekening gebracht volgens het geldend uurtarief van Sjoerd 
Verbeek.  

5.4  Indien Sjoerd Verbeek op verzoek of met voorafgaande 
instemming van Opdrachtgever werkzaamheden heeft verricht 
die buiten de inhoud of omvang van hetgeen is overeengekomen 
valt, zullen deze werkzaamheden door Opdrachtgever aan Sjoerd 
Verbeek worden vergoed volgens het geldend uurtarief van Sjoerd 
Verbeek. 

5.5  Kostenverhogende omstandigheden die niet aan Sjoerd Verbeek 
zijn te wijten worden verrekend als meerwerk. Onder meerwerk 
wordt in ieder geval verstaan overeengekomen wijzigingen die 
gevolg(en) hebben voor de Opdracht en de daarbij behorende 
Werkzaamheden. 

5.6  In afwijking van lid vijf van dit artikel zal Sjoerd Verbeek geen 
meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling 
het gevolg is van omstandigheden die uitsluitend aan Sjoerd 
Verbeek kunnen worden toegerekend. 
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6. Strippenkaart
We kunnen vooraf afspreken dat we op basis van een strippenkaart de 
werkzaamheden uitvoeren. Op deze manier zijn we flexibel in  
onze dienstverlening. En vetter dan een trollybus.
6.1  Indien partijen overeenkomen dat de Opdracht wordt  

uitgevoerd op basis van een strippenkaart dan gelden de  
in deze bepaling opgenomen bepalingen. 

6.2  De door Sjoerd Verbeek gemaakte uren worden in het kader  
van de uitvoering van de Opdracht worden nauwkeurig  
bijgehouden door Sjoerd Verbeek op de strippenkaart en in  
overleg met Opdrachtnemer per blok afgetekend. 

6.3  Sjoerd Verbeek zal voor aanvang van de Werkzaamheden de  
factuur voor de waarde van de strippenkaart aan Opdrachtgever 
sturen. Na volledige betaling van deze factuur zal Sjoerd Verbeek 
beginnen met het uitvoeren van de Opdracht. 

6.4  Opdrachtnemer krijgt na betaling de officiële strippenkaart  
toegestuurd via e-mail. 

6.5  Indien blijkt dat er minder uren zijn besteed aan de Opdracht  
dan dat de strippenkaart waard is dan kan Opdrachtgever kiezen 
om de strippenkaart bewaren voor een volgende Opdracht of  
om een deel van de waarde van de strippenkaart terug te laten 
betalen door Sjoerd Verbeek. Een strippenkaart kan voor maximaal 
10% van de waarde van de strippenkaart terugbetaald worden.

6.6  Indien blijkt dat de  Opdracht uit meer uren bestaat dan de  
strippenkaart is, dan wordt er een nieuwe strippenkaart voor  
een nader te bepalen aantal uren aangemaakt in overleg met 
Opdrachtnemer. 

6.7  Werkzaamheden die niet in aanmerking komen om op basis 
van een strippenkaart te worden uitgevoerd zijn het ontwerpwerk 
dat aan de basis ligt van het uitrollen van campagnes,  
het ontwerpen van huisstijlen en identiteiten, het ontwerpen en 
ontwikkelen van websites en het ontwerpen en laten drukken 
van publicaties van 8 of meer pagina’s, tenzij schriftelijk anders 
overeengekomen. 
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7.   Inschakeling 
Derden

In grote lijnen staat hier dat we mensen mogen inhuren om ons te 
helpen de Opdracht uit te voeren. Extra handen dus. Uiteraard huren 
we alleen onze meest getalenteerde vriendjes in die het beste werk 
leveren dat we kennen. Pinky promise! 
7.1  Indien het naar het oordeel van Sjoerd Verbeek redelijkerwijs 

noodzakelijk is voor een goede vervulling van de Opdracht,  
dan wel indien dit voortvloeit uit de aard van de Opdracht,  
heeft Sjoerd Verbeek het recht (delen van) de opdracht door  
derden te laten uitvoeren. Sjoerd Verbeek zal bij het inschakelen 
van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. 

7.2  Indien Sjoerd Verbeek op verzoek van Opdrachtgever een  
begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze  
begroting slechts een indicatieve strekking hebben. 

7.3  Indien Sjoerd Verbeek bemiddelingswerkzaamheden verricht  
voor het inschakelen van derden uit naam van Opdrachtgever  
is zij op geen enkele wijze partij bij de tot stand gebrachte  
overeenkomst tussen Opdrachtgever en een derde, noch op enige 
wijze aansprakelijk voor door Opdrachtgever of derden  
uit die tot stand gebrachte overeenkomst geleden schade.
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8.  Rechten van 
Intellectueel 
eigendom en 
Eigendomsrecht

In grote lijnen staat hier dat wij altijd het intellectueel eigendom  
behouden op ons werk. Nogal logisch, want dit is onze creatie en 
hetgeen waarmee we onze boterham verdienen. Wil je hier andere 
afspraken over maken, laat dit ons dan vooraf weten, zodat we hier 
nadere afspraken over kunnen maken. Uiteraard hangt hier wel een 
prijskaartje aan.
8.1  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, komen alle uit de  

opdracht voortkomende rechten van intellectueel eigendom, 
waaronder auteursrechten, toe aan Sjoerd Verbeek. Voor zover  
een recht verkregen dient te worden door registratie of depot  
is uitsluitend Sjoerd Verbeek daartoe bevoegd.

8.2  Indien Opdrachtgever enig recht van intellectueel eigendom wenst 
overgedragen te krijgen en daartoe enig werk van Sjoerd Verbeek 
wil deponeren of registreren zal hij gehouden dat voorafgaand 
aan het sluiten van de overeenkomst aan te geven zodat partijen 
daarover nadere (prijs)afspraken kunnen maken. 

8.3  Tenzij anders overeengekomen behoort het niet tot de Opdracht 
van Sjoerd Verbeek om onderzoek naar het bestaan van rechten, 
waaronder merkrechten, modelrechten, auteursrechten of 
portretrechten van derden, uit te voeren. 

8.4  Opdrachtgever vrijwaart Sjoerd Verbeek voor aanspraken van 
derden met betrekking tot de rechten van intellectueel eigendom 
op de door Opdrachtgever verstrekte informatie, materialen 
en gegevens die bij de uitvoering en totstandkoming van de 
Opdracht worden gebruikt. 

8.5  Tenzij anders overeengekomen blijven alle in het kader van de 
Opdracht door Sjoerd Verbeek tot stand gebrachte zaken zoals  
ondermeer tekeningen, schetsen, ontwerpen, (audio)visuele  
media, bronbestanden en andere materialen en digitale  
bestanden eigendom van Sjoerd Verbeek, ongeacht of deze  
aan Opdrachtgever of derden ter hand zijn gesteld. 

8.6  Na het voltooien van de Opdracht heeft Sjoerd Verbeek geen 
verplichting jegens Opdrachtgever om het werk en de daarbij 
behorende gegevens zoals tekeningen, (audio)visuele media, 
ontwerpen, schetsen, databanken, etcetera, te bewaren.

8.7  Tenzij het werk er zich niet voor leent, zal Opdrachtnemer de naam 
van Sjoerd Verbeek op of bij het werk (laten) vermelden.
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9.  Gebruik en  
Licentie

In grote lijnen staat hier dat als jij ons hebt betaald voor de  
Opdracht je het volledige, exclusieve recht krijgt voor een termijn van 
5 jaar om het door ons geleverde werk te gebruiken zoals door ons is 
gespecificeerd in de offerte. Indien je (later) meer wil met 
het werk of dienst, laat dit dan aan ons weten, dan kunnen we ook 
hier afspraken over maken. 
9.1  Wanneer Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen 

met Sjoerd Verbeek zoals in de overeenkomst opgenomen verkrijgt 
Opdrachtgever een exclusieve licentie tot het gebruik van het werk 
overeenkomstig de bestemming met bijbehorende specificaties 
zoals die bij de Opdracht zijn overeengekomen. 

9.2  Tenzij anders overeengekomen heeft de exclusieve licentie tot 
gebruik van het werk zoals opgenomen in artikel 9.1 van deze 
overeenkomst  een duur van 5 jaren, welke automatisch van 
rechtswege eindigt  5 jaren na opleveringsdatum van de door 
Sjoerd Verbeek geleverde Opdracht.

9.3  Opdrachtgever is zonder schriftelijke toestemming van Sjoerd 
Verbeek niet gerechtigd tot enig ruimer, verder of ander gebruik 
van het werk dan is overeengekomen. Zijn er over de bestemming 
geen afspraken gemaakt dan geldt het eerste gebruik als het 
overeengekomen gebruik en dient voor elk ruimer, verder  
of ander gebruik schriftelijke toestemming van Sjoerd Verbeek  
te worden verkregen en dienen er afspraken over de vergoeding te 
worden gemaakt. 

9.4  Opdrachtgever is zonder schriftelijke toestemming van Sjoerd 
Verbeek niet gerechtigd tot wijzigingen of aanpassingen van het 
geleverde werk. Sjoerd Verbeek behoudt te allen tijde zijn morele 
rechten ingevolge artikel 25 Auteurswet. 

9.5  Indien Opdrachtgever het werk na afronding van de Opdracht  
wenst te veranderen, te wijzigen of aan te passen dan dient hij  
Sjoerd Verbeek als eerste in de gelegenheid te stellen om deze 
opdracht uit te voeren en hiertoe een nieuwe Opdracht te verstrekken. 

9.6  De in het kader van de Opdracht verstrekte licentie aan  
Opdrachtgever tot gebruik van het werk zoals bij de opdracht 
zijn overeengekomen komt te vervallen vanaf het moment dat 
Opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van  
de overeenkomst niet (volledig) nakomt of indien de Opdracht, om 
welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd. 

9.7  Tenzij partijen anders zijn overeengekomen is Sjoerd Verbeek  
gerechtigd om (delen van) het werk te gebruiken voor eigen  
publiciteit, promotie, (online)portfolio en te plaatsen op de 
website van Sjoerd Verbeek onder vermelding van de handels-  
en/of merknaam van Opdrachtgever.
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10.  Honorarium & 
       Bijkomende kosten

In grote lijnen staat hier dat jij ons betaalt voor het werk dat wij  
leveren. Meestal is dit een vaste prijs, maar soms kan dit een dag  
of een uurtarief zijn. 
10.1  Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst  

een vast honorarium overeenkomen.
10.2  Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het 

honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede 
uren aan de Opdracht, al dan niet op basis van een strippenkaart. 
Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke 
uurtarieven van Sjoerd Verbeek, geldende voor de periode waarin 
de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend 
tarief is overeengekomen. 

10.3  Het honorarium, offertes, strippenkaart en tarieven zijn  
exclusief BTW.

10.4  Het honorarium is niet afhankelijk van de uitkomst van  
de Opdracht.

10.5  De kosten voor de exclusieve licentie tot gebruik zijn  
inbegrepen in het honorarium. 
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11.  Betalings- 
voorwaarden & 
Incassokosten

In grote lijnen staat hier dat jij je factuur aan ons moet betalen  
binnen 30 dagen na factuurdatum. Anders kunnen wij geen 
boodschappen doen. Doe je dit niet, dan zijn alle bijkomende kosten  
voor jou. Gewoon op tijd betalen, dan is iedereen blij.
11.1  Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na factuur- 

datum zonder verrekening en korting. Indien na het verstrijken  
van deze termijn door Sjoerd Verbeek nog geen (volledige) 
betaling is ontvangen, is de Opdrachtgever in verzuim zonder 
dat er een ingebrekestelling is vereist en is hij wettelijke rente 
verschuldigd vanaf de factuurdatum totdat het volledige bedrag 
is voldaan aan Sjoerd Verbeek. Bezwaren tegen de hoogte van de 
factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

11.2  Door Sjoerd Verbeek geleverd werk blijft eigendom van  
Sjoerd Verbeek totdat alle door de Opdrachtgever verschuldigde 
bedragen zijn voldaan.

11.3  Sjoerd Verbeek heeft het recht zijn honorarium maandelijks  
in rekening te brengen voor verrichte Werkzaamheden en  
gemaakte (extra) kosten en/of meerwerk ten behoeve van  
de uitvoering van de Opdracht.

11.4  In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance  
van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van  
Sjoerd Verbeek op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 

11.5  Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is met het  
nakomen van een of meer verplichtingen uit de overeenkomst dan 
komen de door Sjoerd Verbeek gemaakte kosten ter  
verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals proceskosten, 
kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus 
voor rekening van Opdrachtgever. 

11.6  De door Sjoerd Verbeek gemaakte redelijke gerechtelijke en 
executiekosten komen volledig voor rekening van Opdrachtgever.
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12. Aansprakelijkheid
In grote lijnen staat hier dat fouten kunnen gebeuren, maar dat  
we niet aansprakelijk voor zijn, tenzij er sprake is van opzet of grove 
schuld door Sjoerd Verbeek. Dan zijn we de Sjaak. Maar die kans is  
klein. Mocht het toch gebeuren, dan lossen we dit op.
12.1  Sjoerd Verbeek is niet aansprakelijk voor fouten die zij maakt bij  

uitvoering van de Opdracht, tenzij deze zijn veroorzaakt door  
opzet of grove schuld.

12.2   Sjoerd Verbeek is in het bijzonder niet aansprakelijk voor:
 •  Fouten of tekortkomingen in het materiaal, informatie  

en/of gegevens dat door Opdrachtgever is aangeleverd;
•  Misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van  

de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding 
of oorzaak vinden in handelingen van de Opdrachtgever;

•  Fouten of tekortkomingen van door of namens de  
Opdrachtgever ingeschakelde derden;

•  Gebreken in offertes van toeleveranciers of voor  
overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers;

•  Fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/
gegevens, indien de Opdrachtgever zijn goedkeuring 
heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld om 
een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft 
gemaakt;

•  Schade die voortvloeit uit adviezen die Sjoerd Verbeek aan  
Opdrachtgever naar beste kunnen en inzicht heeft gegeven. 

12.3  De aansprakelijkheid van Sjoerd Verbeek wegens toerekenbare 
tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat 
slechts indien Opdrachtgever Sjoerd Verbeek onverwijld en 
deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt met inachtneming van 
een redelijke termijn en Sjoerd Verbeek ook na die termijn 
toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft 
schieten. Opdrachtgever kan beroep doen op een tekortkoming 
in de uitvoering van de Opdracht indien deze binnen 3 maanden 
na afronding van de Opdracht door Opdrachtgever schriftelijk is 
kenbaar gemaakt. 

12.4  De aansprakelijkheid van Sjoerd Verbeek, uit welke hoofde 
dan ook, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot 
maximaal het in rekening gebrachte honorarium, althans het 
honorarium over dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de 
aansprakelijkheid betrekking heeft, met dien verstande dat dit 
bedrag niet hoger zal zijn dan € 20.000 (zegge: twintigduizend 
euro) en in ieder geval te allen tijde beperkt is tot het maximale 
bedrag dat de Opdracht omvat.

12.5  Sjoerd Verbeek is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, 
daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste 
besparingen en schade door het stilvallen van het bedrijf van 
Sjoerd Verbeek.

12.6  De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de 
aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de 
schade te wijten is aan opzet van Sjoerd Verbeek.
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13.  Garanties &  
Vrijwaringen

In grote lijnen staat hier dat wij garanderen dat je een echt authentiek 
Sjoerd Verbeek ontwerp krijgt, vers van de pers en gemaakt door 
ons hoogstpersoonlijk. Mocht er iemand moeilijk gaan doen en dit 
betwisten, dan ga jij ons hier niet mee lastig vallen. Wij hebben daar 
namelijk niks mee te maken. Logisch. 
13.1  Sjoerd Verbeek garandeert dat het geleverde door Sjoerd Verbeek  

is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, 
hij geldt als maker in de zin van de auteurswet en als  
auteursrechthebbende over het werk kan beschikken

13.2  De Opdrachtgever vrijwaart Sjoerd Verbeek of door Sjoerd 
Verbeek bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle 
aanspraken van derden voortvloeiend uit het gebruik van het 
resultaat bij de Opdracht.

13.3  De Opdrachtgever vrijwaart Sjoerd Verbeek voor aanspraken 
met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door 
de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens die bij de 
uitvoering van de Opdracht worden gebruikt. 
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14. Overmacht
In grote lijnen staat hier dat als er een bom op ons kantoor valt of  
we twee armen breken op skivakantie we even niet kunnen werken. Duurt 
deze situatie langer dan dertig dagen dan mogen we de werkzaamheden 
even uitstellen of in het allerallerallerergste geval de  
overeenkomst beëindigen zonder dat we hiervoor een schadever- 
goeding hoeven te betalen. Het heet niet voor niets overmacht… 
14.1  In geval van overmacht, waaronder begrepen de toestand dat  

uitvoering van de opdracht redelijkerwijs niet van Sjoerd Verbeek  
kan worden gevergd, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daarbij 
inbegrepen, zal de uitvoering van de opdracht worden opgeschort, 
dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer  
de overmacht situatie langer dan dertig dagen heeft geduurd, 
zonder dat hier enige verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

14.2  Indien Sjoerd Verbeek bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk 
aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk  
aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds 
uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en  
is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. 
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15.  Opzegging en 
       ontbinding van  
       de overeenkomst

Hier staat in grote lijnen dat je de overeenkomst niet kan opzeggen met 
ons. Er staat namelijk een handtekening onder de overeenkomst, dus 
wij gaan er van uit dat we voor jou aan de slag kunnen en jij dit wilt. 
Mocht je om wat voor reden toch de overeenkomst opzeggen  
dan je alle kosten volgens ons honorarium plus eventuele gemaakte 
kosten m.b.t tot de tot dan toe verrichte Werkzaamheden betalen.  
Het resultaat mag je dan niet gebruiken. 
15.1  Wanneer de Opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient  

Opdrachtgever alle tot dan toe gemaakte kosten met betrekking  
tot de tot dan verrichte Werkzaamheden te betalen volgens 
het geldend honorarium plus eventuele bijkomende kosten. 
In dat geval is Opdrachtgever niet gerechtigd het tot dan toe 
uitgewerkte resultaat te gebruiken. 

15.2  Indien de overeenkomst door Sjoerd Verbeek wordt ontbonden 
wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de 
overeenkomst door Opdrachtgever dan dient de Opdrachtgever 
het volledige overeengekomen honorarium en de gemaakte 
kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te 
betalen. Gedragingen van de Opdrachtgever op grond waarvan 
Sjoerd Verbeek redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden 
dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede 
beschouwd als toerekenbare tekortkoming. 

15.3  Sjoerd Verbeek is bevoegd – naar haar keuze – de overeenkomst  
met onmiddellijke ingang te ontbinden of haar verplichtingen  
op te schorten, indien opdrachtgever: ook na ingebrekestelling, 
zijn (betalings)verplichtingen niet nakomt, of surseance van  
betaling of faillissement heeft aangevraagd, of failliet is 
verklaard, of vrijwillig tot liquidatie van zaken overgaat, of in 
zodanige omstandigheden verkeert dat Sjoerd Verbeek grond 
heeft te  
vrezen dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. 
In geval van faillissement heeft Sjoerd Verbeek het recht het 
verstrekte gebruiksrecht te beëindigen, tenzij de gevolgen  
hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

15.4  In geval van ontbinding door de Opdrachtgever wegens 
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen 
van Sjoerd Verbeek zullen de reeds geleverde prestaties en de 
daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp 
van ongedaanmaking zijn. Bedragen die Sjoerd Verbeek voor de 
ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen Sjoerd 
Verbeek ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behorend 
heeft verricht en/of geleverd blijven met inachtneming van het in 
de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden 
op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. 
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16.  Overige 
bepalingen

Hier staat in grote lijnen dat jouw vertrouwelijke informatie veilig 
is bij Sjoerd Verbeek en dat deze voorwaarden door ons aangepast  
kunnen worden en dat jou hier van op de hoogte brengen.  
Mocht er echt mot komen, dan lossen we dit op als normale mensen. 
Lukt dat niet, dan gaan we naar de rechter in Arnhem, want daar  
wonen we, kunnen we samen op de fiets. 
16.1  Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke 

informatie die zij in het kader van hun Opdracht van elkaar of uit 
andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk 
als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit 
uit de aard van de informatie. 

16.2  Sjoerd Verbeek behoudt zich het recht voor deze algemene  
voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen.  
Wijzigingen worden vooraf bekend gemaakt en treden in  
werking met inachtneming van een termijn van 30 dagen na  
bekendmaking aan Opdrachtgever. 

16.3  Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig,  
ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig wordt bevonden,  
blijven de overige beperkingen van de voorwaarden  
onverminderd van kracht.

16.4  Aan de versimpelde en ingekorte tekst behorend bij deze  
algemene voorwaarden weergeven in de kolom aan de  
rechterzijde kunnen geen rechten ontleent worden, deze  
dienen slechts tot versimpelde uitleg tot gebruik en zijn  
geenszins volledig en binden partijen op geen enkele wijze. 

16.5  Sjoerd Verbeek zal zodanige nieuwe, voor de nietige, nietig  
verklaarde en/of vernietigde bepalingen in de plaats komende 
bepalingen vaststellen die de strekking van eerdere bepalingen 
zoveel mogelijk nabij komen.

16.6  Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.  
Alle geschillen die ter zake van de overeenkomst of van nadere 
daarmede in verband staande reglementen en bijlagen mochten 
opkomen zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde  
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