Algemene voorwaarden
Artikel 1 – Toepasselijkheid van de voorwaarden
1

Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de opdrachten die
drs. A.H. Stas-Steenbergen van Aspectrum uitvoert voor haar opdrachtgevers.

2

De voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen
Aspectrum en een opdrachtgever waarop Aspectrum deze voorwaarden van
toepassing heeft verklaard.

Artikel 2 – Offertes, totstandkoming van de overeenkomst
1

Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Aspectrum zijn vrijblijvend. De geldigheid is,
tenzij anders aangegeven, één maand.

2

Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden. Wanneer het gesprek
overgaat in een werkbespreking kunnen er kosten in rekening worden gebracht.

3

Kosten van omvangrijke offertes kunnen in rekening worden gebracht. De voorstellen
uit de offerte mogen in dat geval gebruikt worden door de opdrachtgever, ook
wanneer ze niet uitgevoerd worden door Aspectrum.

4

De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de
opdrachtgever van de offerte van Aspectrum of – indien geen offerte is uitgebracht –
door schriftelijke bevestiging van Aspectrum van een door de opdrachtgever
verstrekte opdracht.

5

In de opdrachtbevestiging wordt de opdracht kort omschreven en wordt duidelijk
aangegeven wat het doel van de opdracht is, op welke termijn Aspectrum moet
leveren, welke inbreng de opdrachtgever levert, wie de teksten goedkeurt en binnen
welke termijn.

6

Alle prijsopgaven en offertes worden gedaan exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders
is aangegeven.

Artikel 3 – Wijziging, intrekking van opdrachten
1

Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst grote
wijzigingen aanbrengt in de opdracht, is Aspectrum gerechtigd de leveringstermijn
en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.

2

Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is deze betaling van
het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd.

Artikel 4 – Uitvoering van opdrachten, geheimhouding
1

Aspectrum is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een goede
vakkennis uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel.
Teksten zullen in goed Nederlands en in de standaardspelling geschreven zijn.

2

Aspectrum zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt
vertrouwelijk behandelen. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na beëindiging
van de opdracht.
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3

De opdrachtgever verstrekt op verzoek inhoudelijke inlichtingen over de te schrijven
adviezen en/of teksten alsmede achtergrondinformatie, beleidsteksten en andere
informatie die Aspectrum nodig heeft voor het verrichten van de werkzaamheden.

4

Aspectrum staat niet in voor de juistheid van de door opdrachtgever aan Aspectrum
verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke
aard dan ook, wanneer de informatie van de opdrachtgever onjuist of onvolledig blijkt
te zijn.

Artikel 5 – Concept en eenmalige herziening
1

Indien de opdracht de levering van teksten bevat, heeft de offerte betrekking op
eenmaal een herziening na overleg met de opdrachtgever. Meer herzieningen of
wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de geoffreerde prijs
inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht. Ook bij andere leveringen is
één herziening in de prijs inbegrepen, tenzij expliciet iets anders wordt
overeengekomen.

Artikel 6 – Auteursrechten
1

Aspectrum draagt bij levering van teksten slechts het eenmalig publicatierecht over
en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moet
een aanvullende overeenkomst gesloten worden.

2

Tenzij anders tussen Aspectrum en de opdrachtgever is overeengekomen, is
naamsvermelding verplicht.

3

Tenzij anders is overeengekomen, behoudt Aspectrum zich het recht voor om
(passages uit) teksten gemaakt voor de opdrachtgever op haar website te plaatsen
ter illustratie van te leveren diensten en werkzaamheden.

Artikel 7 – Ontbinding
1

Aspectrum is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede
in geval van faillissement, surseance of liquidatie van de organisatie van de
opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op
te schorten. Zij kan dan onmiddellijke voldoening van het haar toekomende vorderen.

Artikel 8 – Reclames en geschillen
1

De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk kenbaar te
maken en, in ieder geval binnen tien werkdagen na levering, schriftelijk (per brief of
per e-mail) aan Aspectrum te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de
opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

2

Indien de klacht gegrond is, zal Aspectrum het geleverde binnen redelijke tijd
verbeteren of vervangen dan wel, indien Aspectrum redelijkerwijs niet aan het
verlangen tot verbetering kan voldoen, een reductie op de prijs verlenen.

3

Het recht op reclame van de opdrachtgever vervalt indien de opdrachtgever het
geleverde heeft gebruikt of heeft bewerkt of doen bewerken en/of vervolgens aan
een derde heeft doorgeleverd.
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Artikel 9 – Termijn en tijdstip van levering
1

De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk
(schriftelijk) anders is overeengekomen. Aspectrum is gehouden om, zodra haar
duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan
onverwijld op de hoogte te stellen.

2

Bij toerekenbare overschrijding van de toegezegde termijn is de opdrachtgever,
indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot
eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. Aspectrum is in dat geval niet gehouden
tot enige schadevergoeding.

3

De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van persoonlijke
aflevering of verzending per gewone post, telefax, koerier of e-mail.

Artikel 10 – Honorarium en betaling
1

Het honorarium voor Aspectrum is in beginsel gebaseerd op een uurtarief.

2

Het honorarium is exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3

Declaraties dienen uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan in
de valuta waarin de declaratie is gesteld. Na verstrijken van de termijn van 30 dagen
is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, in
welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd
is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid: vrijwaring
1

Aspectrum is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare
gevolg is van een aan Aspectrum toerekenbare tekortkoming. De aansprakelijkheid is
in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde exclusief btw van
de desbetreffende opdracht.

2

De eindverantwoordelijkheid voor het gebruik van de door Aspectrum geleverde
teksten ligt bij de opdrachtgever.

Artikel 12 – Overmacht
1

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende
oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Aspectrum geen invloed kan uitoefenen,
maar waardoor Aspectrum niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Artikel 13 – Toepasselijk recht
1

Op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en Aspectrum is Nederlands
recht van toepassing.

2

Alle geschillen over deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel
van de bevoegde Nederlandse rechter.
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