Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van
Hans Marijn Bosma,
handelend onder de naam Bosma Grafiek
Alligatorstraat 25, 6532 AS Nijmegen, Nederland
1. ALGEMEEN
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle
door HANS MARIJN BOSMA,
hierna aangeduid als BOSMA GRAFIEK, met zijn
wederpartij, hierna aangeduid als opdrachtgever,
gesloten overeenkomsten, dan wel daaruit
voortvloeiende overeenkomsten, evenals op alle
door BOSMA GRAFIEK gedane aanbiedingen,
offertes en verstrekte adviezen.
2. AANBIEDINGEN EN PRIJZEN
2.1 Alle door BOSMA GRAFIEK gedane
aanbiedingen zijn vrijblijvend, behoudens een
schriftelijk genoemde termijn van bindendheid.
2.2 Nadere mondelinge afspraken en bedingen
binden BOSMA GRAFIEK pas nadat deze
schriftelijk door BOSMA GRAFIEK zijn bevestigd.
2.3 Ingeval er inzake enigerlei overeenkomst een
schriftelijke bevestiging aan de zijde van BOSMA
GRAFIEK is verzonden, dan zijn partijen aan die
bevestiging gebonden en wordt de bevestiging
geacht de juiste inhoud van de overeenkomst weer
te geven.
Opdrachten dienen door de opdrachtgever
schriftelijk te worden bevestigd.
2.4 Tenzij anders is overeengekomen, zijn bij het
in de offerte vermelde totaalbedrag één of twee
“correctierondes” inbegrepen na overlegging van de
eerste proef.
De omschrijving door de opdrachtgever van de
noodzakelijke correcties moet binnen zes maanden
worden doorgegeven aan BOSMA GRAFIEK.
Eventuele door opdrachtgever vereiste correcties na
deze “correctierondes” of na een eventuele tweede
proef worden apart in rekening gebracht.
Auteurscorrecties, zijnde vereiste aanpassingen als
gevolg van wijzigingen in de productspecificaties,
zijn per definitie niet inbegrepen bij de offerte.
2.5 Een offerte is niet bindend, voor zover die
betrekking heeft op kostenverhogende onvoorziene
uitloop of meerwerk, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.

2.6 De opdrachtgever en BOSMA GRAFIEK zullen
in geval van meerwerk of onvoorziene uitloop in
gezamenlijk overleg een additioneel honorarium
bepalen. Meerwerk of uitloop ten gevolge van
wijziging van de opdracht zal worden gehonoreerd
op basis van het voor BOSMA GRAFIEK
gebruikelijke honorarium.
2.7 Additionele kosten, zoals reis-, onderzoek-,
documentatie-, modelkosten en alle kosten welke
door derden in rekening worden gebracht, komen
voor rekening van de opdrachtgever.
2.8 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen,
vindt er geen overdracht van eigendomsrechten met
betrekking tot het geleverde werk plaats.

3. AUTEURSRECHTEN EN OPDRACHTEN
3.1 BOSMA GRAFIEK behoud zich alle
intellectuele eigendomsrecht voor, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd over te gaan
tot enige reproductie, in welke vorm dan ook,
van het geleverde werk of delen ervan zonder
schriftelijke toestemming van BOSMA GRAFIEK.
3.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder
toestemming van BOSMA GRAFIEK veranderingen in het geleverde werk aan te (laten) brengen.
Daarnaast dient opdrachtgever BOSMA GRAFIEK
als eerste in de gelegenheid te stellen de gewenste
wijzigingen uit te voeren.
BOSMA GRAFIEK is gerechtigd veranderingen
die nodig zijn wegens een gewijzigde of foutieve
opdracht apart in rekening te brengen.
3.4 Voor de in het werk toegepaste lettertypen,
foto’s, deeltekeningen en andere elementen treedt
BOSMA GRAFIEK op als licentiehouder en
gemachtigde van de oorspronkelijke auteur.
Het is de opdrachtgever niet toegestaan deze
elementen afzonderlijk te gebruiken.
3.5 Publicatie van het afgeleverde werk dient te
geschieden met behoorlijke bronvermelding:
“Kartografie: BosmaGrafiek.nl © [jaartal]”.
3.6 Zolang hierover geen nadere afspraken zijn
gemaakt, heeft BOSMA GRAFIEK de vrijheid om
het werk te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of
promotie.
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3.7 Een opdrachtgever die zonder toestemming
van BOSMA GRAFIEK een werk anders dan is
overeengekomen openbaar maakt, is hiervoor per
openbaarmaking een vergoeding verschuldigd van
driemaal het bedongen of gebruikelijke honorarium.
Tenzij deze vergoeding in redelijkheid en billijkheid
niet in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk,
onverminderd het recht van BOSMA GRAFIEK
een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden
schade te vorderen.
4. LEVERING EN LEVERTIJD
4.1 Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden door aanbieding van de zaken of van het
vervaardigde werk op de overeengekomen plaats.
Opdrachtgever is altijd gehouden diens medewerking te verlenen aan de afleveringshandeling.
4.2 Opgegeven levertijden worden altijd gezien
als te zijn gedaan bij benadering en nimmer
als een fatale termijn.
Indien partijen geen afleverdatum zijn overeengekomen, dient opdrachtgever aan BOSMA
GRAFIEK schriftelijk een termijn voor de
aflevering op te geven van minimaal één maand,
alvorens BOSMA GRAFIEK in enige vorm van
verzuim zal kunnen geraken.
BOSMA GRAFIEK zal steeds trachten een
opgegeven levertijd zoveel mogelijk na te komen,
doch overschrijding daarvan kan nimmer tot
aansprakelijkheid leiden van BOSMA GRAFIEK,
behoudens in geval van opzet of grove schuld, noch
heeft opdrachtgever het recht de bestelling
te annuleren, dan wel de ontvangst van de zaken
of van het vervaardigde werk te weigeren.
4.3 Opdrachtgever is gehouden de voor de
uitvoering van de overeenkomst benodigde
volledige, deugdelijke en juiste gegevens aan
BOSMA GRAFIEK te verstrekken. De termijn
tot de aflevering zal niet eerder beginnen dan na
verstrekking van de gegevens op bovengenoemde
wijze. Opdrachtgever is gehouden al datgene te
doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is
om een tijdige en juiste levering door BOSMA
GRAFIEK mogelijk te maken.
4.4 Na het voltooien van de opdracht hebben noch
de opdrachtgever noch de opdrachtnemer jegens
elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de
gebruikte materialen en gegevens.

5. OVERMACHT
5.1 Omstandigheden die van dien aard zijn,
dat het vorderen van verdere nakoming van de
overeenkomst jegens één der partijen kennelijk
onredelijk zou zijn, dan wel feitelijk onmogelijk,
gelden voor die partij als overmacht.
5.2 Ingeval van overmacht is BOSMA GRAFIEK
niet verplicht de overeenkomst voort te zetten, noch
gehouden tot enigerlei schadevergoeding.
Bij voortdurende overmacht is BOSMA GRAFIEK
bevoegd de overeenkomst te ontbinden, doch in
zodanig geval is opdrachtgever wel gehouden de
voor de situatie van de overmacht geleverde zaken
en/of diensten aan BOSMA GRAFIEK te voldoen.
5.3 Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn
overeenkomen, wordt geacht sprake te zijn van
voortdurende overmacht indien de overmacht
langer duurt dan twee maanden. Indien er sprake
is van een tijdelijke overmachtsituatie herleven de
verplichtingen over en weer, zodra de overmacht
opleverende toestand is beëindigd.
6. EIGENDOMSVOORBEHOUD
6.1 Alle geleverde zaken en werken blijven
eigendom van BOSMA GRAFIEK, totdat alle
vorderingen inzake de geleverde zaken en werken,
verschuldigd geworden rente en incassokosten
daaronder begrepen, volledig door opdrachtgever
zijn voldaan.
6.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd zaken of
vervaardigde werken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, aan derden in eigendom te doen
overgaan, of op deze zaken door enige
overeenkomst of handeling aan derden pandrecht
of enig ander zekerheidsrecht of beperkt recht te
verschaffen.
7. BETALING
7.1 Betaling van door BOSMA GRAFIEK
gevoerde zaken, vervaardigde werken en/of
verleende diensten dient te geschieden bij
aflevering, behoudens een andersluidende door
BOSMA GRAFIEK aangeduide termijn op haar
factuur.
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In ieder geval dient opdrachtgever uiterlijk binnen
één maand na factuurdatum voor betaling zorg te
dragen, zulks zonder enige korting en op een door
BOSMA GRAFIEK aan te wijzen bankrekening,
dan wel in contanten ten kantore van BOSMA
GRAFIEK.
7.2 Indien de productie naar redelijke verwachting langer dan een maand zal duren, is BOSMA
GRAFIEK gerechtigd een maandelijkse voorschotbetaling te vorderen.
7.3 De betalingstermijn als genoemd in art. 7.1
zal altijd als fatale termijn gelden, zodat bij
gebreke van een betaling uiterlijk op de vervaldag
als bedoeld in art. 7.1, de opdrachtgever van
rechtswege in verzuim is, zonder dat daartoe een
aansprakelijkheidsstelling, dan wel ingebrekestelling, vereist zal zijn.
In geval van verzuim is de totale vordering van
BOSMA GRAFIEK, ook met betrekking tot nog
niet opeisbare facturen, onmiddellijk en in zijn
geheel opeisbaar.
Tevens is opdrachtgever dan aan BOSMA
GRAFIEK de wettelijke rente verschuldigd per
maand of een gedeelte daarvan.
7.4 Voorts is opdrachtgever aan BOSMA GRAFIEK
verschuldigd alle kosten, zowel gerechtelijke als
buitengerechtelijke, welke BOSMA GRAFIEK
moet maken om tot de voldoening van zijn
vordering te geraken.
Uit het enkele feit dat BOSMA GRAFIEK
genoodzaakt is van de hulp van een derde gebruik
te maken om tot incasso te geraken blijkt de hoogte
van vergoeding van de buitengerechtelijke
incassokosten en de gehoudenheid van opdrachtgever tot vergoeding hiervan. Ingeval in het kader
van incassomaatregelen het faillissement van
opdrachtgever wordt aangevraagd is deze eveneens
de in het desbetreffende Arrondissement gebruikelijke kosten van een faillissementsaanvrage
verschuldigd.
7.5 Indien opdrachtgever in staat van faillissement
wordt verklaard, hem surseance van betaling wordt
verleend, tot liquidatie of verkoop van zijn bedrijf
overgaat, of indien er beslag op diens goederen
of een gedeelte daarvan wordt gelegd, is BOSMA
GRAFIEK gerechtigd
- ongeacht enig getroffen regeling, dan wel niet
verstreken betalingstermijnen reeds geleverde zaken terug te nemen, c.q. zijn
vordering ineens op te eisen, dan wel heeft BOSMA
GRAFIEK het recht de overeenkomst, eventueel

voor het nog niet uitgevoerde gedeelte, door een
schriftelijke verklaring en zonder dat rechterlijke
tussenkomst vereist zal zijn, te ontbinden, een
en ander onverminderd het recht van BOSMA
GRAFIEK op vergoeding van schade, gederfde
winst, interest en ontstane kosten daaronder
begrepen.
7.6 Zolang opdrachtgever niet volledig aan diens
betalingsverplichting heeft voldaan, is BOSMA
GRAFIEK niet gehouden verdere leveranties te
doen en/of diensten te verrichten, hetgeen evenzeer
geldt voor naar het oordeel van BOSMA GRAFIEK
verminderde kredietwaardigheid van opdrachtgever.
Te allen tijde heeft BOSMA GRAFIEK het recht
zekerheid voor de betaling van leveranties te
verlangen, terwijl BOSMA GRAFIEK bij gebreke
van een verlangde zekerheidsstelling gerechtigd
is de overeenkomst, ook voor zover nog niet
uitgevoerd, te annuleren, zulks zonder enigerlei
gehoudenheid tot schadevergoeding.
7.7 Bij het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door opdrachtgever, vervallen
alle door BOSMA GRAFIEK aan opdrachtgever
overgedragen rechten met het verstrijken van de
betalingstermijn. Zulks houdt mede in, dat het de
opdrachtgever alsdan niet is toegestaan het hem ter
beschikking gestelde werk voor reproductiedoeleinden te gebruiken.
8. AANSPRAKELIJKHEID
8.1 Opdrachtgever vrijwaart BOSMA GRAFIEK
van alle aansprakelijkheid welke op BOSMA
GRAFIEK jegens derden zou kunnen rusten
inzake door BOSMA GRAFIEK aan opdrachtgever
geleverde producten en/of diensten voor zover zij
berusten op gegevens door opdrachtgever verstrekt,
tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld
aan de zijde van BOSMA GRAFIEK.
8.2 De opdrachtgever vrijwaart BOSMA GRAFIEK
voor aansprakelijkheid t.a.v. auteursrechten
betreffende het door de opdrachtgever verstrekte
referentiemateriaal zoals foto’s, tekeningen e.d.,
alsmede t.a.v. ongewilde beschadiging, verlies of
vernietiging van materialen en/of gegevens door de
opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
8.3 Advisering geschiedt te allen tijde
naar beste kunnen en weten en kan
nimmer aanleiding geven tot enigerlei
aansprakelijkheid van welke schade dan ook.
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8.4 Door BOSMA GRAFIEK geleverde producten
zijn naar beste kunnen en weten vervaardigd, doch
zijn en kunnen niet worden gegarandeerd.
Uitgezonderd bij opzet en grove schuld wordt
inzake geen aansprakelijkheid aanvaard.
8.5 Ingeval dat door BOSMA GRAFIEK geleverde
producten niet deugdelijk mochten functioneren,
dient opdrachtgever BOSMA GRAFIEK te allen
tijde in de gelegenheid te stellen om voor
herstel, dan wel vervanging zorg te dragen.
BOSMA GRAFIEK is in geen geval tot meer
gehouden dan tot herlevering dan wel tot
vergoeding van schade, welke nimmer hoger zal
zijn dan het factuurbedrag. Iedere verdergaande
aansprakelijkheid wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
8.6 Bij aantoonbare opzet, dan wel grove schuld
aan de zijde van BOSMA GRAFIEK is de
aansprakelijkheid van BOSMA GRAFIEK nimmer
verdergaand dan tot de hoogte van het factuurbedrag.
8.7 BOSMA GRAFIEK kan nimmer aansprakelijk
worden gesteld voor fouten in het werk, indien
opdrachtgever een controle heeft uitgevoerd en
zijn goedkeuring heeft gegeven. De opdrachtgever
draagt het risico van misverstanden of fouten ten
aanzien van de uitvoering van de overeenkomst
indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in
handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet
tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke
en duidelijke gegevens/materialen.
8.8 Inzake toepassing door de opdrachtgever van
door BOSMA GRAFIEK geleverde producten,
noch inzake van onoordeelkundig gebruik, noch ten
aanzien van gebruik niet overeenkomstig het doel,
wordt enigerlei aansprakelijkheid, ook niet voor
eventuele gevolgschade, aanvaard.
8.9 Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de
andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te
behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de
opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van
deze feiten en omstandigheden afkomstig van de
andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke
behandeling worden gebonden.

9. ANNULERING
9.1 Indien opdrachtgever in enig opzicht
in gebreke blijft aan diens verplichtingen te
voldoen, is BOSMA GRAFIEK gerechtigd alle
lopende orders, ook voor zover reeds gedeeltelijk
uitgevoerd, te annuleren.
9.2 Ingeval opdrachtgever een verstrekte order
geheel of gedeeltelijk annuleert heeft BOSMA
GRAFIEK het recht om vergoeding te verlangen
van tot aan dat moment geleverde producten en/of
diensten, alsmede op vergoeding van alle kosten
en schade, interest en gederfde winst maximaal tot
de hoogte van het bedongen of gebruikelijke
honorarium.
10. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
10.1 Op alle aanbiedingen van BOSMA GRAFIEK,
tussen BOSMA GRAFIEK en derden tot stand
gekomen overeenkomsten, dan wel daaruit
voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend
Nederlands Recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen voortvloeiende uit
aanbiedingen, overeenkomsten, dan wel daaruit
voortvloeiende overeenkomsten, zullen naar keuze
van BOSMA GRAFIEK bij uitsluiting worden
beslecht door de rechter binnen wiens ressort
BOSMA GRAFIEK is gevestigd, ofwel door
Arbitrage volgens het Reglement van het
Nederlands Arbitrage Instituut, behoudens althans
andersluidende dwingende wetsbepalingen.

-----Deze voorwaarden zijn opgesteld door mevrouw
mr. J.M.S. Sipkens, Master of Law, Groningen.
info@ICTjura.nl
www.ICTjura.nl
-----Deze leverings- en betalingsvoorwaarden
zijn in juni 2012 gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel voor Centraal Gelderland.
Handelsregister 10040067.
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