ALGEMENE VOORWAARDEN

1. ALGEMEEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door of met gebruiker worden gesloten.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
• wederpartij: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met gebruiker een overeenkomst sluit;
• gebruiker: Erfgoed Gelderland;
• bescheiden: alle door wederpartij aan gebruiker ter beschikking gestelde (digitale) goederen alsmede die welke in het kader van de uitvoering van de
opdracht zijn vervaardigd.
2. OVEREENKOMST
De overeenkomst komt schriftelijk tot stand en vangt aan op het moment dat door gebruiker een door wederpartij ondertekende opdrachtbevestiging retour
is ontvangen. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van gebruiker binden gebruiker niet dan nadat en voor zover zij door de
directie van gebruiker schriftelijk zijn bevestigd.
3. UITVOERING OPDRACHT
Gebruiker bepaalt de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd.
Gebruiker heeft het recht werkzaamheden, zonder voorafgaande kennisgeving aan wederpartij, te laten verrichten door derden.
Werkzaamheden door derden worden verricht zonder arbeidsovereenkomst dan wel gezagsverhouding met gebruiker.
4. GEHEIMHOUDING
Wederpartij is, behoudens verplichtingen die de wet op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover
derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie die wederpartij door gebruiker ter beschikking
is gesteld of waarover wederpartij anderszins beschikt in verband met of naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst.
5. INTELLECTUELE EIGENDOM
De door gebruiker vervaardigde of afgegeven bescheiden blijven eigendom van gebruiker.
Gebruiker heeft met uitzondering van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking en verveelvoudiging van zijn (digitale) ontwerpen,
tekeningen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp, van maquettes en modellen alsmede van alle andere voorwerpen of
informatiedragers die van zijn ontwerp een afbeelding of voorstelling vormen, of die zijn bedoeld in de Auteurswet 1912, ongeacht of deze aan de wederpartij
of derden ter hand zijn gesteld.
6. OVERMACHT
Indien gebruiker zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak,
worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat gebruiker alsnog in staat is deze op overeengekomen wijze na te komen, zonder dat gebruiker
tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
7. HONORARIUM & BETALING
Het honorarium van gebruiker, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde
omzetbelasting aan wederpartij in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf factuurdatum. Betaling geschiedt zonder enig
recht op korting of verrekening.
Indien wederpartij niet binnen de hiervoor gestelde termijn heeft betaald is hij van rechtswege in verzuim en heeft gebruiker, zonder ingebrekestelling, het
recht vanaf de vervaldag wederpartij de wettelijke (handels-)rente in rekening te brengen tot de datum van algehele voldoening.
Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van wederpartij. De
buitengerechtelijke kosten zijn gefixeerd op 15% van het te vorderen bedrag inclusief BTW.
Indien wederpartijen gezamenlijk een overeenkomst sluiten met gebruiker, is iedere wederpartij hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het volledige
factuurbedrag.
8. KLACHTEN
Klachten naar aanleiding van de door gebruiker geleverde prestaties en/of door gebruiker verzonden facturen dienen binnen 15 dagen na ontvangst van de
prestatie en/of factuur schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan gebruiker.
Een klacht als in de vorige zin bedoeld, schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op.
9. AANSPRAKELIJKHEID
Indien zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van gebruiker leidt, is die aansprakelijkheid
beperkt tot directe schade en maximaal tot het bedrag waarvoor gebruiker zich in verband met de voor zijn risico komende omstandigheid heeft verzekerd.
Voorts reikt aansprakelijkheid van gebruiker in beginsel niet verder dan maximaal hetgeen door gebruiker aan wederpartij is gefactureerd exclusief BTW.
Aansprakelijkheid van gebruiker voor indirecte schade, op enigerlei wijze verband houdend met of veroorzaakt door een onjuiste uitvoering van de
overeenkomst, is uitgesloten.
Van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door gebruiker waardoor hij schadeplichtig zou zijn, kan niet eerder sprake zijn dan nadat
gebruiker van wederpartij een schriftelijke ingebrekestelling heeft ontvangen met daarin opgenomen een redelijke termijn om alsnog de overeenkomst na
te komen.
Gebruiker is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of verzending.
10. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
Op de overeenkomst tussen gebruiker en wederpartij is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst tussen gebruiker en wederpartij worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem.
11. DEPONERING
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem op 28 januari 2015.

