
Artikel 1; Definities

Opdrachtgever”: degene die aan “Goedkoop-ontwerp.nl” een opdracht verstrekt c.q. degene met wie

“Goedkoop-ontwerp.nl” een overeenkomst sluit / aangaat.

Artikel 2; Toepasselijkheid

2.1 De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het verlenen

van een opdracht aan ‘Goedkoop-ontwerp.nl’, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en schriftelijk

door opdrachtnemer is bevestigd

2.2 Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten van/met 'Goedkoop-ontwerp.nl' tot het 

verrichten van diensten en het leveren van zaken zijn uitsluitend van toepassing de onderhavige 

algemene voorwaarden van 'Goedkoop-ontwerp.nl', hierna te noemen: “de voorwaarden”.

2.3 Door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, van welke aard dan ook en al dan niet vervat in

door de opdrachtnemer gehanteerde algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze

voorwaarden door 'Goedkoop-ontwerp.nl' uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3; Ter beschikking stellen

Opdrachtgever verstrekt ‘Goedkoop-ontwerp.nl’ tijdig alle documenten, informatie en input, die nodig

zijn voor een goede en correcte uitvoering van de opdracht danwel het ontwerp. Voor foto- en beeld-

materialen betekend dit bestanden in hoog genoege resolutie worden aangeleverd en dat de opdracht-

gever aangeleverd materiaal mag gebruiken en over de bijbehorende rechten beschikt.

‘Goedkoop-ontwerp.nl’ is nimmer aansprakelijk voor onjuist aangeleverd en verwerkt materiaal dat is

verstrekt aan ‘Goedkoop-ontwerp.nl’ door de opdrachtgever.

Artikel 4; Uitvoering van de overeenkomst

4.1. 'Goedkoop-ontwerp.nl' zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig

de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. te zijn gegaan.

4.2. De opdrachtgever draagt zorg er voor dat alle gegevens, waarvan 'Goedkoop-ontwerp.nl' aangeeft

dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze

noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan 'Goedkoop-ontwerp.nl' worden

verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan 'Goed-

koop-ontwerp.nl' zijn verstrekt, heeft 'Goedkoop-ontwerp.nl' het recht de uitvoering van de overeen-

komst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke

tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.3. 'Goedkoop-ontwerp.nl' is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat 

'Goedkoop-ontwerp.nl' is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige

gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar schriftelijk kenbaar hoorde te zijn.

4.4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan 'Goedkoop-

ontwerp.nl' de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat 

opdrachtgever resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
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Artikel 5; Levering, offertes en aansprakelijkheid

5.1. Levertijden kunnen worden afgesproken bij het aangaan van de opdracht. Normaliter houd ‘Goed-

koop-ontwerp.nl’ een (op)levertijd aan van maximaal 5 à 6 werkdagen voor een eerste concept. Voor

versnelde tijden kunnen toeslagen in rekening gebracht worden. 

5.2 Opdrachten worden getracht zo snel mogelijk, doch binnen een reële tijdsplanning, gerealiseerd te

worden. Goedkoop-ontwerp.nl hanteert geen vaste oplever- / uitleverdatum. Indien opdrachtgever op

een bepaalde datum/tijd de ontwerpen klaar wil hebben dan dienen deze in het voortraject - bij het

aangaan van de overeenkomst en verstrekken van de opdracht - duidelijk en schriftelijk vermeld te wor-

den en dient ;Goedkoop-ontwerp.nl’ hiermee schriftelijk akkoord 

5.3. Het risico van misverstanden met betrekking tot inhoud en uitvoering van de overeenkomst is voor

rekening van de opdrachtgever, als deze misverstanden het gevolg zijn van niet juist, niet tijdig of 

onvolledig ontvangen informatie, door de opdrachtgever mondeling en door middel van telefoon, 

telefax of modem is overgebracht.

5.4. 'Goedkoop-ontwerp.nl' is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken in door haar ge-

leverde digitale documenten, drukwerken en door haar verzorgde mediaplaatsingen, die onopgemerkt

zijn gebleven in de door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven, noch voor 

gevolgen daarvan. 'Goedkoop-ontwerp.nl' is ook nimmer aansprakelijk voor schades als omzetderving

of verminderde goodwill in het bedrijfof beroep van de opdrachtgever.

5.5. 'Offerte van ‘Goedkoop-ontwerp.nl’ met betrekking tot grafische opmaak / vormgevings / ontwerp

werkzaamheden zijn ten alle tijden inclusief één correctieronde tenzij anders schriftelijk overeengekomen

bij aangang van de opdracht. Bij meerdere correctieronden, dan wel het op verzoek van de opdracht-

gever aanvullen of wijzigingen van een ontwerp, mag ‘Goedkoop-ontwerp.nl’ deze als meerwerk in 

rekening brengen bij opdrachtgever.

Artikel 6; Opdracht, advies en ontwerp

5.1. Voor zover in deze voorwaarden daarvan niet wordt afgeweken zijn de bepalingen van de auteurswet

1912, zoals deze sedertdien is gewijzigd, op het werk van 'Goedkoop-ontwerp.nl' en de verhouding 

tussen 'Goedkoop-ontwerp.nl' en opdrachtgever van toepassing. Onder ontwerp wordt verstaan elke

tekening, illustratie, schets, fotobewerking, montage, website of elk model waarmee 'Goedkoop- 

ontwerp.nl' aan de idee, hetzij voorlopig, hetzij definitief, vorm heeft gegeven.

5.2 Alle werkstukken, in welke vorm ook, blijven ten alle tijden geestelijk eigendom van 'Goedkoop-

ontwerp.nl”. Zij blijven ook materieel eigendom van 'Goedkoop-ontwerp.nl', tenzij nadrukkelijk anders

en schriftelijk is overeengekomen. Toezending van het werk aan de opdrachtgever geschiedt uitsluitend

door 'Goedkoop-ontwerp.nl' ter kennisneming, goedkeuring of het voor de “opdracht” bestemde doel.

5.3 Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar 

het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteurs-

rechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijk-

heid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever. Indien gewenst zijn de hieruit

voortvloeiende kosten dan ook voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7; Belasting toegevoegde waarde (BTW)

De door 'Goedkoop-ontwerp.nl' verschuldigde BTW wordt aan de opdrachtgever in rekening gebracht

en is nooit inbegrepen in de prijsopgaven danwel gecommuniceerde tarieven, aanbediengen en/of 

genoemde bedragen vooraf.
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Artikel 8; Wijziging van de opdracht, meerwerk, correcties en adviezen

7.1 Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen 

tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voort-

komende werkzaamheden. Wanneer door opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoe-

ring van de opdracht, brengt ‘Goedkoop-ontwerp.nl’ de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht

van opdrachtgever. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt ‘Goedkoop-ontwerp.nl’ dit als aanvullende 

opdracht aan de opdrachtgever in rekening. 

7.2 Het honarium is van toepassing wanneer de opdrachtgever hier om vraagt. Het honorarium voor

adviezen die niet in directe betrekking tot het ontwerpwerk staan, wordt naar de aard en belangrijkheid

van de adviezen afzonderlijk berekend. 

7.3 Alle genoemde prijzen zijn vaste prijzen inclusief één correctieronde.  Controleer het ontwerp goed.

Klopt alles en is het naar wens? De kosten voor alle overige wijzigingen (correctierondens) en mutaties,

die na de eerste correctieronde vallen, berekend Goedkoop-ontwerp.nl door op basis van nacalculatie.

Mag er dat niets meer gewijzigd worden? Uiteraard wel maar hou er rekening mee dat hier een (kleine)

vergoeding voor gevraagd wordt tenzij anders en schriftelijk overeengekomen in het voortraject.

Artikel 9; Auteursrecht ,intellectueel eigendom en authenticiteit

8.1. Voor zover de werkzaamheden, diensten en producten van ‘Goedkoop-ontwerp.nl’ enig werk van

intellectuele eigendom opleveren berust dit eigendom exclusief bij ’Goedkoop-ontwerp.nl’.

8.2. ‘Goedkoop-ontwerp.nl’ heeft het uitsluitende recht van verwezenlijking, verveelvoudiging en open-

baring van de in dit artikel genoemde werken.

8.3. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van de producten en diensten

van opdrachtnemer welke voortvloeien uit de opdracht dan is overeengekomen. Is er niets overeen-

gekomen dan geldt het eerste gebruik als het overeengekomen gebruik en dient voor elk verder gebruik

schriftelijke toestemming van opdrachtnemer te bestaan.

8.4. Opdrachtgever is zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet gerechtigd tot aanpas-

singen of wijzigingen van de geleverde producten en of diensten van opdrachtnemer.

8.5 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is het ‘Goedkoop-ontwerp.nl’ te allen tijde gerechtigd om

zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet

toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de op-

drachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.

8.6 'Goedkoop-ontwerp.nl' garandeert dat het geleverde door haar is ontworpen.

Artikel 10; Wijziging

Wijziging en aanvulling van een ontwerp, illustratie, fotobewerking, model en/of -montage, of gebruik

voor een andere dan de overeengekomen bestemming of afmeting, of gebruik van delen van het ontwerp,

is niet toegestaan en kan alleen geschieden met schriftelijke toestemming van 'Goedkoop-ontwerp.nl'

Artikel 11; Annulering

Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt teruggenomen, nadat 'Goedkoop-ontwerp.nl' de

werkzaamheden is begonnen, zal de opdrachtgever tenminste 50% van het ontwerphonorarium dienen

te voldoen, vermeerderd met de eventuele reeds gemaakte kosten en gedane voorschotten aan deren.
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Artikel 12; Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op elke opdracht tussen ‘Goedkoop-ontwerp.nl’ en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepas-

sing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven

of wanneer opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd. Alle geschillen worden uitsluitend

beslecht door de Nederlandse bevoegde rechter, ook indien opdrachtgever een verdragsbepaling een

buitenlandse rechter als bevoegd zal aanwijzen. Indien het geschil behoort tot de absolute competentie

van de Rechtbank, is de Rechtbank te Almelo bevoegd, tenzij 'Goedkoop-ontwerp.nl' er de voorkeur aan

geeft de beslechting van het onderhavige geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te laten

plaatsvinden.

Artikel 13; Betaling en oplevering

12.1 De opdrachtgever is verplicht alle rekeningen en declaraties binnen 7 dagen te voldoen. Reclames

over de ingediende rekening dienen binnen 5 dagen na ontvangst ervan aan 'Goedkoop-ontwerp.nl'

ter kennis gebracht te worden. Betaling dient plaats te vinden zonder verrekening, korting of opschorting

uit welke hoofde ook. 

12.2 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor

hem uit de met ‘Goedkoop-ontwerp.nl ‘ gesloten overeenkomst voortvloeit, dan wel ‘Goedkoop-

ontwerp.nl’ goede gronden heeft te vrezen dat opdrachtgever niet in staat is aan zijn betalingsverplich-

tingen te voldoen dan is ‘Goedkoop-ontwerp.nl’ gerechtigd om de desbetreffende overeenkomst op te 

schorten, hetzij deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schade-vergoeding te zijn

gehouden en onverminderd de verder aan ’Goedkoop-ontwerp.nl’ toekomende rechten. 

12.3 Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaald, is opdrachtgever vanwege

rechtswege in verzuim en heeft ’Goedkoop-ontwerp.nl’ het recht zonder enige ingebrekestelling 

opdrachtgever vanaf de vervaldag wettelijke rente in rekening te brengen.

Artikel 14; Kosten van betalingsgeding en wettelijke rente

13.1 Incassokosten zijn te allen tijden door de opdrachtgever verschuldigd. Zij bedragen 15% van de

hoofdsom met een minimum van € 50,00. Indien bij gerechtelijke uitspraak de schuldenaar gelast wordt

moeten de betreffende vordering(en) van 'Goedkoop-ontwerp.nl' geheel voldaan te worden en zijn

deze voor rekening van de opdracht- gever/schuldenaar alsmede de kosten, die 'Goedkoop-ontwerp.nl'

ter zake van het gevoerde proces heeft gemaakt. Bij het ingebreke bijven van de openstaande betaling

worden deze dan ook, na het versturen van een reminder, in rekening gebracht aan opdrachtgever.

13.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de afnemer de wettelijke handelsrente ingevolge art.

119a Boek 6 BW verschuldigd, vermeerderd met 7 procent over het factuurbedrag. Ingaande op het 

moment van de overschrijding van de betalingstermijn.

Artikel 15; Geschilbeslechting

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen

opdrachtgever en 'Goedkoop-ontwerp.nl', in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de

rechtbank te Almelo. 'Goedkoop-ontwerp.nl' blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden

voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
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