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ALGEMENE VOORWAARDEN Poerk Productions
Artikel 1 Definities
1. Opdrachtnemer: Poerk Productions (eenmanszaak), gevestigd te Nijmegen en geregistreerd bij
de Kamer van Koophandel met nummer 50745840.
2. Opdrachtgever: degene met wie Opdrachtnemer een overeenkomst van opdracht voor het
inrichten en vormgeven van een website(s) en/of grafische vormgeving heeft.
3. Honorarium: de financiële vergoeding die de Opdrachtgever voor werkzaamheden, voortvloeiend
uit een opdracht aan Opdrachtnemer, is verschuldigd. Het honorarium wordt bepaald op basis van
de door Opdrachtnemer en Opdrachtgever bij offerte overeengekomen tarieven, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 2 Overeenkomst van opdracht
1. De overeenkomst van opdracht voor het inrichten en vormgeven van een website(s) en/of
grafische vormgeving komt tot stand zodra Opdrachtnemer de opdracht heeft aanvaard.
2. Tenzij anders overeengekomen, beslist Opdrachtnemer geheel naar eigen inzicht op welke wijze
zij de verstrekte opdracht uitvoert.
3. Opdrachtnemer is gerechtigd om de website van Opdrachtgever te gebruiken cq. te vermelden ter
promotie van haar werkzaamheden.
Artikel 3 Declaratie en betaling
1. Het honorarium wordt naar tijd en aard van de werkzaamheden gespecificeerd en met BTW aan
de Opdrachtgever in rekening gebracht. Voor zover mogelijk wordt iedere maand gedeclareerd.
3. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling van de declaraties te geschieden binnen een
termijn van 14 dagen, op een wijze zoals onderaan de declaratie staat aangegeven. Indien
betaling binnen de daarvoor gestelde termijn uitblijft, is Opdrachtgever in verzuim waardoor
Opdrachtgever wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten à 10% over het openstaande
bedrag van de declaratie verschuldigd is. Opdrachtnemer is in dat geval tevens bevoegd om de
uitvoering van de opdracht op te schorten dan wel te beëindigen.
Artikel 4 Aansprakelijkheid
1. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot een bedrag van tweemaal het
honorarium dat voor de betreffende opdracht in de 6 maanden voorafgaand aan de gebeurtenis
waardoor de aansprakelijkheid ontstond, in rekening is gebracht, zulks met een maximum van
€ 1.000,00 (zegge: duizend euro).
2. De in het voorgaande lid omschreven beperking van de aansprakelijkheid geldt niet bij opzet
of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer.
3. Opdrachtnemer zal, indien zij bij de uitvoering van de overeenkomst derden inschakelt, in
dat verband steeds de vereiste zorgvuldigheid betrachten. Opdrachtnemer is niet
aansprakelijk voor enig tekortschieten en/of onrechtmatige daad van deze derden.
Artikel 5 Overige
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Opdrachtnemer verstrekte
opdrachten en tevens op eventuele aanvullende opdrachten en/of vervolgopdrachten van
Opdrachtgever.
2. De rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, wordt door het Nederlandse
recht beheerst.
4. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde in verband met door
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.
5. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen
die door Opdrachtnemer zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de Opdracht.

