l

neverdull

®

DIGITAL AGENCY

NeverDull® B.V.
Digital Agency
Algemene voorrwaarden

NeverDull B.V.
Kruisplein 480
3012CC Rotterdam

T
E
W

+31 10 753 19 63
weare@neverdull.nl
www.neverdull.nl

IBAN
BTW
KVK

NL35 ABNA 0402 691938
NL854566193B01
61956961

l

neverdull

®

DIGITAL AGENCY

•
•

•

Artikel 1: Algemeen
In deze voorwaarden worden verstaan onder:
Opdrachtnemer: NeverDull B.V..
Wederpartij: iedere (rechts)persoon, die met opdrachtnemer een overeenkomst tot het leveren van diensten heeft
afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
Aanbiedingen: Alle door opdrachtnemer aan de wederpartij uitgebrachte aanbiedingen, offertes en/of commerciële
voorstellen.

Artikel 2: Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn, onder uitsluiting van toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de
wederpartij tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard, van toepassing op alle aanbieding
en, overeenkomsten en de uitvoering daarvan van opdrachtnemer.
2. Toezeggingen door of afspraken met werknemers van opdrachtnemer over een voor opdrachtnemer nadelige
afwijking van deze algemene voorwaarden, binden deze eerst nadat en voorzover zij door opdrachtnemer schriftelijk
zijn bevestigd.
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn
of vernietigd mochten worden, blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
Opdrachtnemer zal zich alsdan inspannen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde
 bepalingen op te stellen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht
wordt genomen.
Artikel 3: Aanbiedingen
1. Alle door opdrachtnemer gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij in verband met die
aanbieding uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.
2. Indien een aanbieding vergezeld gaat van begrotingen, plannen of andere bescheiden, blijven deze te allen tijde
eigendom van opdrachtnemer en moeten deze op eerste verzoek aan opdrachtnemer worden teruggezonden. Zij
mogen zonder toestemming van opdrachtnemer niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.
3. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht opdrachtnemer niet tot acceptatie van een order
van wederpartij. Niet acceptatie wordt door opdrachtnemer zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 30 dagen
aan de wederpartij ter kennis gebracht.
4. Alle prijzen luiden in Euro, zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van
de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij
anders aangegeven.
5. Indien de aanvaarding van een aanbieding op ondergeschikte punten afwijkt van het in de offerte opgenomen
aanbod, is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende
aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk anders aangeeft.
6.	Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de totstandkoming van een overeenkomst onder meer afhankelijk te
stellen van de kredietwaardigheid van de wederpartij.
7.	Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
8.	Een aanbieding die bestaat uit een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van
een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Artikel 4: Overeenkomst
1.	Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met opdrachtnemer eerst dan tot stand nadat
opdrachtnemer een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd, waarbij de datum van de
bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij
de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.
2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken en/of wijzigingen, binden opdrachtnemer slechts indien deze door
opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.
3.	Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard door opdrachtnemer en namens haar uitgevoerd, ook indien het
de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaald persoon wordt uitgevoerd.
Toepasselijkheid van artikel 7: 404 en 7: 407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.
4.	Voor overeenkomsten waarvoor naar aard en omvang geen aanbieding c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden,
wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 7 dagen na
factuurdatum.
5.	De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit
of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
6. 	Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn
overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de
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wederpartij opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke
termijn te worden geboden alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
7. 	Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
8.	Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte
afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van
die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan
voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
9.	De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn
of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de wederpartij niet aan voorbedoelde verplichting
heeft voldaan, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de
vertraging voortvloeiende extra kosten aan de wederpartij in rekening te brengen. Een eventuele uitvoeringstermijn
vangt niet eerder aan dan nadat de wederpartij de gegevens aan opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door
de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
10.	Is een vast honorarium of vaste prijs overeengekomen, dan is de opdrachtnemer niettemin te allen tijde gerechtigd
een prijsverhoging door te voeren indien deze voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge wet- of
regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etcetera of op andere gronden
die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
12.	Elke overeenkomst wordt door opdrachtnemer aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartijuitsluitend ter beoordeling van opdrachtnemer- voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming
van de overeenkomst. Opdrachtnemer is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder)
te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan de betalingsverplichtingen, als aan de overige
verplichtingen voldaan zal worden.
13.	Opdrachtnemer is bevoegd om indien zij dit noodzakelijk, dan wel wenselijk acht voor een juiste uitvoering van de aan
opdrachtnemer verstrekte opdracht, bij uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten
aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.
Artikel 5: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging
1.	Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden
indien de wederpartij tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst. Ontbinding
van de overeenkomst door opdrachtnemer kan met onmiddellijke ingang plaats vinden door middel van schriftelijke
kennisgeving, nadat de wederpartij, na door opdrachtnemer schriftelijk in gebreke gesteld te zijn, nalaat zijn
verplichtingen binnen redelijke termijn alsnog na te komen.
2. 	Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de
overeenkomst. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer onmiddellijk
opeisbaar.
3.	Indien opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van de
schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
4.	Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtnemer, zal deze in overleg met de wederpartij
zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging aan de
wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich
meebrengt, worden deze aan de wederpartij in rekening gebracht.
5.	Opdrachtnemer kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke
kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien de wederpartij- al dan niet voorlopigsurseance van betaling wordt verleend, faillissement wordt aangevraagd, indien zijn onderneming wordt geliquideerd
of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen of vanwege een andere
omstandigheid waardoor de wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken. Opdrachtnemer zal
wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. De vorderingen van opdrachtnemer zijn
in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 6: Overmacht
1.	Onder overmacht wordt ten deze verstaan:
Elke, van de wil van opdrachtnemer en de wederpartij onafhankelijke c.q. onvoorzienbare, omstandigheid waardoor
nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.
2.	Indien naar het oordeel van opdrachtnemer de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft opdrachtnemer het recht
de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich
niet meer voordoet.
3. 	Pas wanneer naar het oordeel van opdrachtnemer de overmachtsituatie van blijvende aard is, kunnen
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opdrachtnemer en de wederpartij een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan
verbonden gevolgen. Tot die tijd doet de wederpartij afstand van het recht om de overeenkomst te ontbinden.
4. Opdrachtnemer is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende
overeenkomst zijn verricht, vóórdat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.
5.	De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onverwijld door middel van
aangetekend schrijven in kennis te stellen.
Artikel 7: Wijziging en meerwerk
1. 	Indien opdrachtnemer op verzoek of met voorafgaande instemming van de wederpartij werkzaamheden of andere
prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze
werkzaamheden of prestaties door de wederpartij aan opdrachtnemer worden vergoed volgens de gebruikelijke
tarieven van opdrachtnemer. Opdrachtnemer is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan
verlangen dat daarvoor een afzonderlijke overeenkomst wordt gesloten.
2.	De wederpartij aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoelt in lid 1 het eventueel overeengekomen
of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden van de
wederpartij en opdrachtnemer, kunnen worden beïnvloed.
Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud
1.	Het door opdrachtnemer geleverde blijft haar eigendom totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de
overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Het door opdrachtnemer geleverde mag niet worden doorverkocht. Tevens
is de wederpartij niet bevoegd het door opdrachtnemer geleverd te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
2. 	De wederpartij dient steeds alles te doen wat van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van
opdrachtnemer te waarborgen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde, dan
wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht opdrachtnemer daarvan onverwijld
in kennis te stellen. De wederpartij verplicht zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en
verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis op eerste verzoek
aan opdrachtnemer ter inzage te geven.
Artikel 9: Intellectuele eigendom
1.	Opdrachtnemer behoudt zich nadrukkelijk alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van
de Auteurswet en andere wet en regelgeving op het gebied van intellectuele eigendom. Opdrachtnemer heeft het
recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doelen
te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de wederpartij ter kennis van derden
wordt gebracht. De wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze algemene
voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk schriftelijk worden toegekend, waarbij opdrachtnemer alsdan gerechtigd is
een vergoeding te bedingen. Voor het overige zal de wederpartij de resultaten van uitgevoerde werkzaamheden niet
verveelvoudigen of kopieën vervaardigen, noch deze resultaten bewerken en/of verwerken in andere websites, apps
of producten dan waarvoor deze oorspronkelijk zijn gemaakt.
Artikel 10: Aansprakelijkheid
1.	Opdrachtnemer sluit elke aansprakelijkheid uit voor aan opdrachtnemer toerekenbare schade, voor zover het bedrag
van de schade de factuurwaarde van de betreffende opdracht of order, althans dat gedeelte van de opdracht of order
waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, te boven gaat. In geval van deelleveranties of deelwerkzaamheden en
opvolgende leveranties of werkzaamheden gedurende een langere periode, sluit opdrachtnemer de aansprakelijkheid
uit voor zover de schade groter is dan het totaalbedrag van de door opdrachtnemer geleverde orders of
werkzaamheden in de twee maanden voorafgaande aan het ontstaan van de schade. Indien niet vast te stellen is
op welk moment de schade is ontstaan, dient in plaats van “het moment van het ontstaan van de schade” worden
gelezen: “het moment van ontdekking van de schade door de wederpartij”.
2.	De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar
verzekeraar in een voorkomend geval.
3.	Opdrachtnemer is niet gehouden tot enige vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook,
waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij
derden.
4.	In ieder geval is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan of veroorzaakt door het onzorgvuldig
of ondeskundig gebruik van het geleverde.
5.	Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan
van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
6.	Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de wederpartij aangeleverde
materiaal dat op de website of app van de wederpartij is aangebracht.
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7.	De wederpartij zal opdrachtnemer vrijwaren tegen claims van derden, waarvoor opdrachtnemer ingevolge
het vorenstaande niet aansprakelijk is. Onder derden worden tevens begrepen aandeelhouders, bestuurders,
commissarissen, en personeel van de wederpartij, alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen van
anderen die bij de organisatie van de wederpartij betrokken zijn. In voorkomende gevallen is de wederpartij
gehouden opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en al hetgeen te doen wat van hem verwacht mag
worden.
8.	Opdrachtnemer zal de werkzaamheden voortvloeiende uit de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren,
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en overeenkomstig de stand der techniek op het moment van
uitvoering. Iedere overeenkomst leidt voor opdrachtnemer slechts tot een inspanningsverplichting en niet tot een
resultaatsverbintenis.
9.	De wederpartij is bekend met het feit dat, en vrijwaart opdrachtnemer dan ook voor iedere aansprakelijkheid
daarmee verband houdende, het gebruik van websites, webshops apps en andere producten bedoelt voor welke
interactie via het internet dan ook met derden, kan leiden tot (pogingen tot) fraude met en/of inbraak in deze
producten. Dit ondanks beveiliging van deze producten volgens de stand der techniek op het moment van uitvoeren
van de werkzaamheden. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor welke schade en/of andere gevolgen dan ook
voortvloeiende uit voornoemde handelingen.
10.	Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor en de wederpartij vrijwaart opdrachtnemer dan ook van iedere
aansprakelijkheid met betrekking tot, welk gebruik dan ook, in strijd met op het moment van dat gebruik vigerende
wetgeving, andersoortige regelgeving, openbare orde of goede zeden, door wederpartij en/of derden van producten
voortvloeiende uit werkzaamheden van opdrachtnemer in opdracht van de wederpartij.
11.	Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook jegens de opdrachtnemer in verband met
door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de
betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
Artikel 11: Reclames
1.	De wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter
beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Eventuele reclames
dienen binnen 7 dagen na levering schriftelijk aan opdrachtnemer te worden gemeld, onder nauwkeurige opgave van
de aard en de grond van de klacht.
2.	Indien de wederpartij tijdig reclameert schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De wederpartij blijft ook gehouden
tot afname van hetgeen waartoe hij opdrachtnemer opdracht heeft gegeven.
Artikel 12: Betaling
1.	Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder
enige korting of verrekening. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.
2. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd (gedeeltelijke) betaling vooraf te verlangen.
3.	Indien de wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is hij van rechtswege in verzuim en
heeft opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag de wederpartij
de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening. Een en ander onverminderd de
verdere rechten welke opdrachtnemer heeft. Tevens is de wederpartij in dat geval buitengerechtelijke incassokosten,
gesteld op 15% van het openstaand saldo met een minimum van €40,-, verschuldigd.
4.	Alle door de wederpartij te verrichten betalingen aan opdrachtnemer strekken primair tot voldoening van
eventuele rente en door opdrachtnemer gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste
openstaande facturen.
5.	In het geval dat de door opdrachtnemer te leveren diensten bestaan uit het voor de wederpartij onderhouden en op
het internet (laten) functioneren van een website of app is opdrachtnemer gerechtigd het onderhoud en het (laten)
functioneren van de website of app per direct, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, te stoppen indien de
wederpartij, zoals omschreven in lid 2van dit artikel, in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur.
Artikel 13: Toepasselijk recht/geschillen
1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2.	Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend
uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende
voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de
bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens gebied opdrachtnemer kantoor houdt.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
Artikel 14: Deponering
1.	Deze algemene voorwaarden zijn op 1 februari 2015 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Rotterdam te
Rotterdam.

