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ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CONQUEST RECLAMEGROEP BV
Artikel 1 Opdracht en toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van
alle overeenkomsten tussen de nader te omschrijven Opdrachtgever en
a.
ConQuest: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ConQuest
Reclamegroep BV, KvK Rotterdam 2430172, gevestigd te Strijen, hierna te noemen:
“Opdrachtnemer”,
b.
Opdrachtgever: waaronder wordt verstaan iedere partij die (mede) de Opdracht geeft/
geven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden c.q. tot
dienstverlening, advisering of het uitbrengen van een offerte, begroting of prijsopgave,
hierna te noemen Opdrachtgever en waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk
en schriftelijk is afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op
handelingen van door de Opdrachtnemer in het kader van de/een opdracht ingeschakelde “derden”.
Artikel 2 Algemeen
2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de
nakoming van alle tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten.
2.2 Op overeenkomsten met Opdrachtnemer kunnen, ongeacht het moment van verwijzing,
geen andere algemene voorwaarden van toepassing zijn.
2.3 De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Dit
is slechts anders indien Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk ten opzichte van Opdrachtgever verklaard heeft dat zij met de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden
instemt. Deze instemming brengt nooit met zich mee dat de voorwaarden van de Opdrachtgever ook op andere overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever van toepassing zijn.
2.4 Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel
of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen
onverminderd van kracht.
2.5 Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe
bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen,
waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in
acht wordt genomen.
2.6 Een opdracht komt tot stand door ondertekening door de Opdrachtgever van de door
Opdrachtnemer uitgebrachte, al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting,
prijsopgave of voorstel of toegezonden opdrachtbevestiging aan de Opdrachtgever of
een ontvangen opdrachtbevestiging van de Opdrachtgever, zowel schriftelijk, digitaal als
mondeling.
2.7 Een opdracht komt eveneens tot stand door het aanvangen van de feitelijke werkzaamheden door Opdrachtnemer met medeweten van Opdrachtgever.
2.8 Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting,
voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht Opdrachtnemer niet tot het sluiten van
een overeenkomst met de Opdrachtgever.
2.9 Aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijking door Opdrachtgever worden aanvaard. Een aanbod wordt geacht te zijn verworpen
indien dit niet binnen een maand is aanvaard. Onder aanbieding wordt verstaan een aan
de Opdrachtgever gedaan voorstel tot het aangaan van een overeenkomst, dat zodanig
onherroepelijk is bepaald, dat door de aanvaarding ervan onmiddellijk een overeenkomst
ontstaat.
Artikel 3 Annulering
3.1
De Opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat opdrachtnemer
met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen, mits hij de hierdoor voor Opdrachtnemer ontstane schade vergoedt. Onder deze schade wordt begrepen de door Opdrachtnemer geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die Opdrachtnemer
reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit en bij derden ingeroepen diensten.
3.2 Annulering van overeenkomsten tot vervaardiging van periodieke uitgaven als bedoeld in
lid 2 van artikel 15 is niet mogelijk.
Artikel 4 Uitvoering
4.1
Opdrachtnemer zal zich inspannen de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste
inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. In
het kader van een aanvaarde opdracht tot dienstverlening ten aanzien van een inschrijving, aanbesteding of tender, heeft Opdrachtnemer een inspanningsverplichting maar is
geen sprake van een resultaatverplichting. Geplande opleverdata, begrote activiteiten en
begrote uren gesteld binnen opdrachten, zijn indicatief.
4.2 Opdrachtnemer kan voor de uitvoering van de opdracht derden inschakelen. Deze zullen
onder haar verantwoordelijkheid opereren.
4.3 Opdrachtgever verschaft Opdrachtnemer tijdig alle informatie / stukken / certificaten /
verklaringen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever stelt
voor de uitvoering van de opdracht tevens in overleg met Opdrachtnemer een of meer
medewerkers ter beschikking. Deze medewerkers vormen samen met de (al dan niet
ingehuurde) adviseur van Opdrachtnemer het Tender/ Projectteam. Het niet of niet tijdig
aanleveren van de benodigde en/of overeengekomen informatie / stukken / certificaten /
verklaringen, is de Opdrachtgever in gebreke, waarbij de gevolgen niet op Opdrachtnemer
kunnen worden afgewend. Dit laat de verschuldigdheid van de geoffreerde kosten en alle
tot dan toe gemaakte kosten onverlet.
4.4 Opdrachtgevers van Opdrachtnemer blijven te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de
definitieve inhoud van een aanbieding/inschrijving en voor het tijdig en correct tijdig
inleveren/indienen van de inschrijving. Daarnaast heeft Opdrachtgever een inspanningsverplichting in het tijdig en volledig aanleveren van de benodigde informatie, documenten
en het tijdig (laten) ondertekenen van documenten.
Artikel 5 Offerte
5.1
De in de offerte, begroting of prijsvoorstel vermelde vergoeding voor de uitvoering van de
opdracht is gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt aan Opdrachtnemer en eerdere ervaring voor Opdrachtnemer bij soortgelijke tenders/projecten.
5.2 De Opdrachtgever aanvaardt dat de duur en de inhoud van de werkzaamheden en daarmee tevens de met de opdracht gemoeide kosten kunnen worden beïnvloed als gevolg
van feiten en omstandigheden die zich tijdens de uitvoering van de opdracht voordoen en
die zich aan de invloed van Opdrachtnemer onttrekken of haar redelijkerwijs niet kunnen
worden toegerekend. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever hierover tijdig informeren.
5.3 In de offerte zijn de posten en bijbehorende kosten voor ontwikkeling van het EMVI-gedeelte/kwaliteitsgedeelte van een inschrijving opgenomen.
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Artikel 6 Prijs
6.1
Alle opgegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (btw) en andere door
de overheid opgelegde heffingen.
6.2 De prijs die Opdrachtnemer voor de door haar te verrichten prestatie heeft opgegeven, 		
geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
6.3 Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte 		
van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of 		
tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
Artikel 7 Prijswijzigingen
7.1
Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer één of
meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voor
doen: uitbreiding van de opdracht, stijging van de kosten van materialen of diensten die
voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen,
van werkgeverslasten, sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden
gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen
op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of,
in het algemeen, omstandigheden die met één en ander vergelijkbaar zijn.
7.2 Een ondeugdelijke of ontijdige wijze van aanlevering van de door de Opdrachtgever aan
te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de Opdrachtgever die Opdrachtnemer tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het
aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging
van de overeengekomen prijs en een beroep op overmacht.
Artikel 8 Betaling en termijn
8.1
Na akkoord van de opdracht worden de in de offerte, begroting of prijsvoorstel vermelde
vergoedingen voor de uitvoering van de opdracht bij de Opdrachtgever in rekening gebracht. Dit kan zowel periodiek, als eenmalig zijn en zowel bij of voor aanvang als na afloop
van het project. Facturen dienen binnen 14 dagen na dagtekening te worden betaald.
Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor
verdere uitvoering van de opdracht op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden. Dit laat de verschuldigdheid van de geoffreerde kosten en alle tot dan toe gemaakte
kosten onverlet.
8.2 Eventueel meerwerk afrekenen, geschiedt op basis van nacalculatie. Indien op basis van
nacalculatie blijkt dat er sprake is van meerwerk, wordt dit apart gefactureerd. Betaling
dient te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van de daartoe bestemde factuur.
8.3 Indien de Opdrachtgever niet tijdig betaalt als hiervoor in lid 1 van dit artikel bedoeld, is
deze wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag
vanaf de factuurdatum over dit bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd. Opdrachtnemer is bevoegd 1/12 deel van deze rente in rekening te brengen over elke maand
of gedeelte van een maand waarin de Opdrachtgever zijn verplichting tot betaling niet
volledig is nagekomen.
8.4 Indien de Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft het gefactureerde bedrag te
voldoen verbeurt de Opdrachtgever aan opdrachtnemer het een contractuele boete ten
bedrage van 15% van de openstaande factuur/facturen. Voor zover de Opdrachtgever
echter niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt opdrachtnemer
aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter
zake van de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend
conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het
openstaand bedrag — na het intreden van het verzuim — niet alsnog na aanmaning binnen 16 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de (digitale) bezorging van aanmaning
daartoe wordt voldaan. Wat gesteld is in dit artikel is onverminderd het recht op betaling
van de factuur/facturen en de verschuldigde contractuele rente.
Artikel 9 Wijze van levering en eigendomsvoorbehoud
9.1
Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de levering ter plaatse waar Opdrachtnemer
haar bedrijf uitoefent.
9.2 Opdrachtnemer is niet gehouden de vervaardigde zaken in gedeeltes af te leveren.
9.3 De Opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de levering
van de krachtens de overeenkomst door Opdrachtnemer te leveren zaken. De Opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren
zaken niet na eerste verzoek van Opdrachtnemer bij deze ophaalt of indien levering aan
zijn adres is overeengekomen, weigert af te leveren zaken in ontvangst te nemen.
9.4 Iedere levering van zaken door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever, geschiedt onder
voorbehoud van het eigendom daarvan tot de Opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan
waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en
kosten.
9.5 Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening
van de Opdrachtgever, tenzij franco levering is overeengekomen. Opdrachtnemer is niet
aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens
verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens
Opdrachtgever, Opdrachtnemer of derden.
Artikel 10 Termijn van levering
10.1 Een door Opdrachtnemer opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en
uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve
strekking. Opdrachtnemer is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim
nadat de Opdrachtgever haar in gebreke heeft gesteld en een redelijke nadere termijn
voor tot nakoming heeft gegund en Opdrachtnemer die redelijke termijn ongebruikt heeft
gelaten.
10.2 De binding van Opdrachtnemer aan een overeengekomen uiterste termijn van levering
vervalt indien de Opdrachtgever wijziging in de specificaties van het werk wenst of niet
tijdig of niet deugdelijk benodigde materialen of producten aanlevert als bedoeld in artikel
6.2, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud Opdrachtnemer
in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door hem planmatig in de
tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit.
10.3 De Opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door Opdrachtnemer gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige nakoming
door Opdrachtnemer mogelijk te maken.
Artikel 11 Onderzoek bij levering
11.1
De Opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na levering te onderzoeken of
opdrachtnemer de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Opdrachtnemer er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt.
De Opdrachtgever dient het bedoelde onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te
doen binnen uiterlijk 14 dagen na levering.
11.2 De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van
dit artikel tijdig te doen.

11.3

De prestatie van Opdrachtnemer geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de
Opdrachtgever het geleverde of een gedeelte daarvan in gebruik heeft genomen of aan
derden heeft geleverd, tenzij de Opdrachtgever daaraan voorafgaande het bepaalde in
het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.

Artikel 12 Inhoud en wijziging overeenkomst
De Opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in de door of namens Opdrachtnemer niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededeling die
mondeling of door of namens een door de Opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn
gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals de telefoon, de
fax en/of e-mail of dergelijke communicatiemiddelen.
Artikel 13 Modellen, tekeningen en concepten
Goedkeuring van modellen, tekeningen, ontwerpen, teksten of concepten door de Opdrachtgever, geldt als erkenning dat Opdrachtnemer de daaraan voorafgaande werkzaamheden
correct heeft uitgevoerd.
Artikel 14 Afwijkingen
14.1 Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp,
tekening, model of concept kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding
van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.
14.2 Zo worden afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid
geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, steeds
geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
14.3 Meer of minderleveringen van drukwerk en reclameartikelen van maximaal 10% ten
opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan en kunnen als zodanig door
Opdrachtnemer in de prijs worden verwerkt.
Artikel 15 Duurovereenkomsten; periodieke uitgaven
15.1 Een overeenkomst tot vervaardiging van een periodieke uitgave geldt, indien ter zake
niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, voor onbepaalde tijd en kan
slechts door opzegging worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn. Deze
opzegtermijn is één jaar indien het een periodieke uitgave betreft die viermaal per jaar of
vaker verschijnt en zes maanden indien het een periodieke uitgave betreft die minder vaak
verschijnt.
15.2 Onder een periodieke uitgave als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt verstaan een uitgave
die regelmatig, althans geregeld, verschijnt.
15.3 Een overeenkomst als bedoeld in dit artikel kan slechts door middel van een aangetekende of met ontvangstbevestiging verzonden brief worden opgezegd.
Artikel 16 Beëindiging van de overeenkomst
16.1 De overeenkomst wordt als beëindigd beschouwd op het moment van betaling van de
volledige afrekening zoals bedoeld in artikel 8 lid 1 door de Opdrachtgever.
16.2A In geval van niet nakoming kan Opdrachtnemer de overeenkomst eenzijdig beëindigen op
grond van het gestelde in artikel 8.1. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de Opdrachtgever bekend te worden gemaakt.
16.2B Voortijdige beëindiging door de Opdrachtgever laat de verschuldigdheid van alle tot dan
toe gemaakte kosten zoals bedoeld in artikel 8.1 onverlet. De Opdrachtgever heeft geen
recht op creditering c.q. restitutie van reeds in rekening gebrachte kosten.
16.3A Indien Opdrachtnemer of de Opdrachtgever in faillissement geraakt, surseance van
betaling aanvraagt en/of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij recht de
overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang te beëindigen door middel van een
schriftelijke verklaring.
16.3B Indien Opdrachtnemer overeenkomstig het in artikel 16.3 onder A) genoemde eenzijdig de
overeenkomst beëindigt, behoudt Opdrachtnemer aanspraak op betaling van alle tot dan
toe gemaakte kosten zoals bedoeld in artikel 8.1.
Artikel 17 Aansprakelijkheid
17.1A Opdrachtnemer is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht of
overeenkomst, voor zover deze het gevolg van het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en vakmanschap die in het kader van de uitvoering van de opdracht
of overeenkomst redelijkerwijs mogen worden verwacht. De aansprakelijkheid voor schade
als gevolg van dergelijke tekortkomingen is beperkt tot maximaal het bedrag dat door
onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd en tot de maximale hoogte
van de vergoeding die Opdrachtnemer in het kader van de betreffende opdracht of
overeenkomst heeft ontvangen. Bij opdrachten of overeenkomsten die een looptijd langer
dan drie maanden hebben, geldt een verdere beperking van de aansprakelijkheid tot
de hoogte van de vergoeding die is ontvangen over de laatste drie maanden waarin
Opdrachtnemer tekort is geschoten.
17.1B Opdrachtnemer kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor directe schade. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals bijvoorbeeld immateriële
schade of gevolgschade zoals gederfde winst, misgelopen mogelijkheden, verlies van
goodwill e.d.
17.1C Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever op grond van het in artikel 17.1A vermelde,
dienen direct, dan wel binnen een maand na het ontdekken van de schade schriftelijk bij
Opdrachtnemer zijn ingediend, bij gebreke waaraan de Opdrachtgever zijn rechten heeft
verwerkt. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer vervalt na zes maanden vanaf
afronding van de opdracht of beëindiging van de overeenkomst.
17.1D Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer door
middel van communicatiemiddelen met elkaar communiceren. Opdrachtgever en
Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit
bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van
communicatie waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij aflevering van elektronische communicatie door derden of door
programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van
elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet goed functioneren
van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde
middelen, behoudens voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld. Zowel
Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen
verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde
risico’s.
17.1E Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van
Opdrachtgever ongedaan te maken, waarbij Opdrachtgever hem alle mogelijke medewerking dient te verlenen.
17.1F Medewerkers van Opdrachtnemer zijn niet bevoegd op welke wijze dan ook namens de
Opdrachtnemer de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor de in dit artikel bedoelde
schade te erkennen.
Artikel 18 Intellectueel eigendom
18.1 Opdrachtgever erkent de auteursrechten van Opdrachtnemer. Modellen, technieken,
instrumenten en documenten, waaronder ook elektronische, die voor de uitvoering van
de opdracht zijn gebruikt, zijn en blijven eigendom van Opdrachtnemer. Verspreiding
onder derden of openbaarmaking op welke wijze dan ook kan uitsluitend geschieden na
schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. De Opdrachtgever heeft het recht stukken
te vermenigvuldigen voor gebruik binnen zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen
het doel van de opdracht.
18.2 De Opdrachtgever garandeert Opdrachtnemer, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de
Opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopij, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische

18.3

18.4

18.5

18.6

opnamen, litho’s, lms, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc.
geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de
Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het
gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht
met betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer
zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens even bedoelde wetof regelgeving geldend kunnen maken.
Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als
bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is Opdrachtnemer
bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het
moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat Opdrachtnemer door
de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal
opdrachtnemer de opdracht alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft Opdrachtnemer steeds de
rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door haar bij de nakoming
van de overeenkomst vervaardigde werken zoals kopij, zetsel, lay-out, plannen, campagnevoorstellen, verder ontwerpen, tekeningen, modellen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, lms en soortgelijke
productie- en hulpmiddelen ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke
post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
De door Opdrachtnemer volgens haar vormgeving te leveren of geleverde zaken evenmin
als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor Opdrachtnemer bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming
worden verveelvoudigd.
De Opdrachtgever verkrijgt na levering door Opdrachtnemer het niet-exclusieve recht
tot gebruik van de door Opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst vervaardigde
werken in de zin van de Auteurswet 1912 of van werken in de zin van lid 4 van dit artikel.
Het even bedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van het
geleverde en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging.

Artikel 19 Eigendom productiemiddelen
19.1 Al hetgeen dat door Opdrachtnemer is vervaardigd, waaronder het in artikel 18.4 genoemde, blijft het eigendom van Opdrachtnemer ook als dat als aparte post op de offerte, in het
aanbod of de factuur zijn vermeld, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen.
19.2 Opdrachtnemer is niet gehouden de in lid 1 bedoelde goederen aan de opdrachtgever af
te geven.
19.3 Opdrachtnemer is niet gehouden de in lid 1 van dit artikel bedoelde goederen voor de
opdrachtgever te bewaren. Indien Opdrachtnemer en de opdrachtgever overeenkomen
dat deze goederen door Opdrachtnemer zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de
duur van ten hoogste een jaar en zonder dat Opdrachtnemer instaat voor de geschiktheid
tot herhaald gebruik.
Artikel 20 Eigendom opdrachtgever, pandrecht
20.1 Opdrachtnemer zal de door de opdrachtgever in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan haar toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder.
20.2 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, draagt de Opdrachtgever
tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van de in lid 1 bedoelde goederen. De Opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.
20.3 De Opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen dat er, voorafgaande aan de verstrekking aan Opdrachtnemer van kopij, een tekening, ontwerp, een fotografische opname
of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken worden gemaakt. De Opdrachtgever dient deze onder zich te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door Opdrachtnemer worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden.
In dat geval dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer op verzoek tegen vergoeding van
materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken.
20.4 De Opdrachtgever verleent Opdrachtnemer pandrecht op alle zaken die in het kader van
de nakoming van de overeenkomst met Opdrachtnemer door hem in de macht van Opdrachtnemer worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de Opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan Opdrachtnemer verschuldigd
mocht zijn, of worden, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder begrepen.
Artikel 21 Door de opdrachtgever aangeleverde materialen en producten
Indien de Opdrachtgever met Opdrachtnemer is overeengekomen, dat de Opdrachtgever
materiaal of producten ter bedrukking of ter verwerking zal aanleveren, dient hij voor deze aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve van een normale planmatige productie als tijdig en
deugdelijk te beschouwen wijze. De opdrachtgever zal hiertoe instructies van Opdrachtnemer
vragen.
Artikel 22 Overmacht
22.1 Tekortkomingen van Opdrachtnemer in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet
aan haar worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens
de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening
komen.
22.2 Tekortkomingen van Opdrachtnemer in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge
van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, pandemie, stremmingen in het vervoer,
stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare
nutsbedrijven, gebrek aan gas, aardolieproducten of andere middelen tot energie opwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van
vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet-levering
van noodzakelijke materialen en halffabricaten door derden, opzet of grove schuld van
hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan
Opdrachtnemer toe te rekenen en geven de Opdrachtgever geen recht tot ontbinding van
de overeenkomst of tot schadevergoeding.
Artikel 23 Geheimhouding
Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie
en documenten die zij van elkaar ontvangen in het kader van de uitvoering van de opdracht.
Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen in het kader van de uitvoering van de opdracht
voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de Opdrachtgever c.q.
Opdrachtnemer.
Artikel 24 Kennisneming Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden gelden met ingang van 1 augustus 2020 en liggen ter inzage ten
kantore van opdrachtnemer. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook in te zien op www.conquest.
nl/algemene-voorwaarden/of worden op diens eerste verzoek kosteloos aan Opdrachtgever
toegezonden. Deze Algemene Voorwaarden zijn bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd.
Artikel 25 Geschillen
25.1 Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen
Opdrachtgever en Opdrachtnemer dan wel van nader tussen hen gesloten overeenkomsten, zullen worden beslecht door de Rechtbank Rotterdam, tenzij partijen overeenkomen
hun geschil in der minne te willen oplossen, door tussenkomst van een door het NMI
(Nederlands Mediation Instituut) te benoemen mediator.
25.2 Een geschil is aanwezig wanneer één van partijen verklaart dat dit het geval is.
Artikel 26 Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

