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Algemene Voorwaarden 

schriftelijk in gebreke te stellen, en A. van der Stap een redelijke 
termijn te bieden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3. A. van der Stap heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten 
verrichten door derden.  

4. A. van der Stap verplicht zich tot geheimhouding van die, in het kader 
van de opdracht verkregen, gegevens van Opdrachtgever, waarvan zij 
weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn.  

5. Opdrachtgever verplicht zich de zaken af te nemen op het moment dat 
deze hem ter beschikking worden gesteld. Het risico van verlies, 
beschadiging of waardevermindering gaat op Opdrachtgever over 
zodra de zaken aan Opdrachtgever ter beschikking staan. 

6. A. van der Stap is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen 
uit te voeren en aldus uitgevoerde gedeelten afzonderlijk te factureren. 

7. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, noodzakelijk 
voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig worden verstrekt. De 
uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat deze aan A. van der 
Stap ter beschikking zijn gesteld. A. van der Stap is niet aansprakelijk 
voor schade, van welke aard dan ook, onstaan doordat A. van der Stap
is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of 
onvolledige  gegevens. 

8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het 
noodzakelijk is om deze te wijzigen, dan zullen partijen tijdig en in 
onderling overleg tot aanpassing overgaan. Indien de aard, omvang of 
inhoud van de overeenkomst wordt gewijzigd, kan dit gevolgen 
hebben voor ondernermeer de aflevertermijnen en het bedrag.  
Zonder daarmee in gebreke te komen, kan A. van der Stap een 
verzoek tot wijziging weigeren. 

9. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft bij het nakomen van zijn 
verplichtingen jegens A. van der Stap, dan is hij aansprakelijk voor alle 
daardoor ontstane directe of indirecte schade. 

10. A. van der Stap is te allen tijde gerechtigd tot verhoging van een 
overeengekomen honorarium zonder dat de Opdrachtgever 
gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien 
deze verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting 
ingevolge de wet- of regelgeving, uit een prijsstijging van 
grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het 
aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging 
1. A. van der Stap is bevoegd een overeenkomst op te schorten of 

ontbinden, indien Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig 
of niet tijdig nakomt, er goede grond is te vrezen dat deze de 
verplichtingen niet zal nakomen, of door vertraging aan de zijde van 
Opdrachtgever niet langer kan worden verwacht dat A. van der Stap 
de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities 
nakomt. 

2. A. van der Stap is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich 
omstandigheden voordoen door welke nakoming van de 
overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding hiervan 
in redelijkheid niet kan worden gevergd. 

3. Bij ontbinding zijn de vorderingen van A. van der Stap op 
Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 

4. Indien A. van der Stap overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op 
generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten 
daardoor op enigerlei wijze ontstaan. Indien de ontbinding aan 
Opdrachtgever toerekenbaar is, is A. van der Stap gerechtigd tot 
vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor 
direct en indirect ontstaan. 

5. Indien Opdrachtgever de opdracht wijzigt, uitstelt of intrekt, dan is A. 
van der Stap niet verplicht de nog niet geleverde werkzaamheden te 
leveren. A. van der Stap heeft recht op betaling voor de verrichte 
arbeid en overige kosten, en op een schadevergoeding voor het niet 
uitgevoerde deel van de opdracht. 

Artikel 6. Overmacht 

1. A. van der Stap is niet gehouden tot het nakomen van enige 
verplichting jegens Opdrachtgever indien A. van der Stap daartoe 
gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten 
aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het 
verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

 

Artikel 1. Algemeen 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en 

overeenkomst tussen Alexandra van der Stap Communicatie / A. van 
der Stap Communicatie (KVK 52429393), hierna te noemen A. van der 
Stap, en een Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet 
door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.  

2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever worden 
uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op 
enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn, dan blijft het overige 
bepaalde volledig van toepassing. 

4. Indien zich een situatie voordoet die niet in deze algemene 
voorwaarden geregeld is, dan dient deze te worden beoordeeld naar 
de geest van deze algemene voorwaarden. 

5. Ook indien A. van der Stap niet steeds strikte naleving van deze 
voorwaarden verlangt, blijven zij van toepassing en behoudt A. van der 
Staphet recht om stipte naleving te verlangen. 

Artikel 2. Offertes en voorstellen 
1. Alle offertes, prijsopgaven en voorstellen van A. van der Stap zijn 

vrijblijvend. Hieraan kan op generlei wijze enig recht worden ontleend.
2. A. van der Stap kan niet aan een offerte, prijsopgave of voorstel 

worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan 
begrijpen dat deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

3. De in een offerte, prijsopgave of voorstel vermelde prijzen zijn 
exclusief BTW en andere heffingen, eventuele in het kader van de 
overeen komst te maken kosten, tenzij anders aangegeven. 

4. Indien de aanvaarding op enig punt afwijkt van het in de offerte, 
prijsopgave of voorstel opgenomen aanbod dan is A. van der Stap niet 
gebonden zich daaraan te houden. 

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht A. van der Stap niet tot het 
verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een 
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes, prijsopgaven 
en voorstellen gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 

6. De ideeën en toelichtingen die in een offerte, voorstel of brainstorm 
zijn vervat blijven eigendom van A. van der Stap. Ongeoorloofd 
gebruik ervan betekent een schadeplichtige inbreuk op grond van art. 
162, zesde boek van het BW. Voor zover een idee auteursrechtelijk 
beschermd is zal bij inbreuk op dit recht een extra schadevergoeding 
worden gevorderd. 

Artikel 3. Opdrachten en opdrachtbevestiging 
1. Een opdracht kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of per email 

worden gegeven.  
2. Indien er geen voorwaarden overeen worden gekomen, dan gelden 

deze algemene voorwaarden en de condities en tarieven waarop A. 
van der Stap gebruikelijk levert. 

3. Geleverde diensten worden geacht te zijn geaccepteerd als niet 
binnen zeven dagen schriftelijk of per e-mail tegenbericht is 
ontvangen. Bij actuele bijdragen voor snelle media geldt als uiterste 
acceptatietermijn de eerstvolgende sluitingstijd van het betreffende 
medium.  

4. Indien de levering een ontwerp of tekst bevat, is inbegrepen eenmaal 
een eenvoudige herziening na overleg met Opdrachtgever. 
Ingrijpende of meerdere herzieningen of wijzigingen van de 
oorspronkelijke opdracht zullen apart in rekening worden gebracht. 

5. Door goedkeuring van (druk-)proeven vervalt de verantwoordelijkheid 
van A. van der Stap voor de inhoud van de goedgekeude bestanden, 
en gaat deze over op de Opdrachtgever. 

6. Wanneer een opdracht, na opdrachtbevestiging, gewijzigd of 
uitgebreid wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Zonder 
verdere afspraken gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij 
extra werkzaamheden tegen het afgesproken of gangbare (uur-)tarief 
betaald moeten worden. 

Artikel 4. Contractsduur, uitvoering en wijzigingen 
1. De overeenkomst tussen A. van der Stap en Opdrachtgever geldt voor 

onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders overeen wordt gekomen. 
2. Is voor de uitvoering een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een 

fatale termijn. Bij overschrijding dient Opdrachtgever A. van der Stap  
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Algemene Voorwaarden (vervolg) 

1. Onder overmacht wordt hier verstaan, naast hetgeen daaromtrent in 
de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende 
oorzaken, waarop A. van der Stap geen invloed kan uitoefenen, doch 
waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. 
Werkstakingen daaronder begrepen. A. van der Stap heeft ook het 
recht zich op overmacht te beroepen indien de overmacht intreedt 
nadat A. van der Stap zijn verbintenis had moeten nakomen. 

2. A. van der Stap kan gedurende de periode van overmacht de 
verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode 
langer duurt dan een maand, dan zijn beide partijen gerechtigd de 
overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van 
schade. 

3. Voor zover A. van der Stap ten tijde van het intreden van overmacht 
haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is 
nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is A. van der Stap 
gerechtigd om dit gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever 
is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een 
afzonderlijke overeenkomst. 

Artikel 7. Betaling en incassokosten 

1. Betalingsverplichting geldt vanaf het moment van levering. De 
betalingsverplichting geldt ook bij niet-gebruik van het geleverde. A. 
van der Stap is gerechtigd om periodiek te factureren. 

2. De betalingstermijn is 15 dagen na factuurdatum, op rekening van A. 
van der Stap. 

3. Indien Opdrachtgever een factuur niet tijdig betaald, dan is 
Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en een rente verschuldigd 
van 1.5 % per maand. De rente zal worden berekend tot het moment 
van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

4. A. van der Stap kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, 
indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en 
incassokosten worden voldaan. 

5. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het 
verschuldigde. Als Opdrachtgever geen beroep toekomt op afdeling 
6.5.3 (artikelen 231-247 boek 6 BW) is hij nimmer gerechtigd om 
betaling van een factuur op te schorten. 

6. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft bij de (tijdige) nakoming van 
zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van 
voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De 
eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens 
op Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de 
verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud 

1. Het door A. van der Stap geleverde blijft haar eigendom totdat de 
Opdrachtgever alle verplichtingen als gevolg van de overeenkomst 
met A. van der Stap deugdelijk is nagekomen. 

Artikel 9. Aansprakelijkheid 

1. Indien A. van der Stap aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, 
dan is deze steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar 
verzeke-raar. Indien verzekeraar geen dekking biedt of niet tot 
uitbetaling over gaat. dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot de 
factuurwaarde van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking 
heeft. 

2. A. van der Stap is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 
Hieronder wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter 
vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de 
eventuele redelijke kosten gemaakt om de prestatie van A. van der 
Stap aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze 
aan A. van der Stap toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, 
gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de 
Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking 
van directe schade. A. van der Stap is nimmer aansprakelijk voor 
indirecte schade, daaronder begrepen gevolgs-chade, gederfde 
winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

Artikel 10. Vrijwaring 

3. Opdrachtgever aanvaardt de aansprakelijkheid die voortvloeit uit de 
geleverde diensten. Hij vrijwaart A. van der Stap tegen iedere  

aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving
voor onjuistheden of onzorgvuldigheden tenzij er sprake is van opzet 
of grove schuld van A. van der Stap. 

1. Opdrachtgever vrijwaart A. van der Stap tegen iedere 
aansprakelijkheid a.g.v. weglatingen, toevoegingen of andere niet-
goedgekeurde wijzigingen in het geleverde materiaal.  

2. Opdrachtgever vrijwaart A. van der Stap voor eventuele aanspraken 
van derden, die i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst schade 
lijden en waarvan de oorzaak niet aan A. van der Stap toerekenbaar is. 
Indien A. van der Stap zo door derden mocht worden aangesproken, 
dan is de Opdrachtgever gehouden A. van der Stap bij te staan en 
onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag 
worden. Mocht de Opdrachtgever hierin in gebreke blijven, dan is A. 
van der Stap, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te 
gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van A. van der Stap en 
derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico 
van de Opdrachtgever. 

Artikel 11. Intellectueel eigendom 

1. A. van der Stap behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die 
haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele 
wet- en regelgeving. A. van der Stap heeft het recht de door de 
uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis 
ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen 
strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van 
derden wordt gebracht. 

2. A. van der Stap, als leverancier van werken in de zin van de auteurswet, 
geeft bij levering toestemming voor eenmalig gebruik, en wel 
uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over elk ander gebruik 
moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden. 

3. Elk gebruik dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een 
inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt A. van der Stap een 
vergoeding toe van ten minste drie maal het overeengekomen 
honorarium.  

4. Hieronder wordt niet alleen verstaan hergebruik zonder toestemming, 
maar ook verminking en/of aantasting van het werk. 

5. Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding 
verplicht. A. van der Stap kan eisen dat haar naam wel of niet wordt 
vermeld. 

6. Indien het geleverde, zonder goedkeuring van A. van der Stap, 
ingrijpend gewijzigd wordt, kan zij het gebruik verbieden. 
Opdrachtgever is verplicht tot het betalen van het verrichte werk. 
Indien hierdoor de overeenkomst tussentijds wordt beëndigd, is 
Opdrachtgever verplicht tot schadevergoeding voor het nog niet 
uitgevoerde deel van de opdracht. 

7. De hier genoemde bedragen en percentages laten onverlet het recht 
van A. van der Stap om - in geval van een inbreuk op het auteursrecht - 
de werkelijk geleden materiële en immateriële schade te vorderen. 

8. Een vordering tot schadevergoeding laat onverlet het recht al dan niet 
op de A. van der Stap Auteurswet gebaseerde acties te ondernemen, 
zoals beslaglegging of rectificatie. 

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen 

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij A. van der Stap partij is, is 
uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

2. A. van der Stap heeft het recht het geschil voor te leggen aan de 
volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op 
de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een 
geschil in onderling overleg te beslechten. Bevoegd is de rechtbank 
van Amsterdam. 

Artikel 13. Vindplaats en wijziging voorwaarden 

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te 
Amsterdam, onder nummers 52429393, en te vinden op de website 
www.avanderstap.nl. 

2. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie 
zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de 
rechtsbetrekking met A. van der Stap. 


