
Algemene voorwaarden                                              

 

Artikel 1: Algemeen 

1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de 
nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de leverancier gesloten overeenkomsten. 

In deze hele tekst wordt met ‘leverancier’ de leverancier van de workshops  en lessen bedoeld.                       
Of de leverancier van illustraties, teksten of schilderijen.                                                                                     
Een ander woord voor leverancier is opdrachtnemer.   

Artikel 2: Annulering 

 

1. Indien een workshop gegeven wordt kunnen een opdrachtgever en opdrachtnemer (leverancier) 

afspraken maken over de annuleringsvoorwaarden.                                                                                        

Als annulering 72 uur van te voren gebeurd worden er geen extra kosten in rekening gebracht.              

Overleg van te voren hierover is raadzaam.                                                                                                                                                                                                                                                         

2. Indien de leverancier. opdrachtnemer van te voren annuleerd ontvangt hij uiteraard geen 

inkomsten. Eventueel word teen nieuwe afspraak gemaakt. 

Artikel 3: Prijs 

1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere door de overheid 
opgelegde heffingen. De BTW wordt wel altijd van te voren aangegeven.  

2. De prijs die de leverancier voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt voor 
de prestatie conform de overeengekomen afspraken. 

3. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de 
totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een 
evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. 

4. Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een jaar voorafgaande aan 
de overeenkomst een of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud 
hebben gesloten, zal de prijs op basis van de voorbereiding , uitvoering en de daarbij 
gehanteerde calculatietarieven worden berekend.                                                                                         

5. Indien opdrachten buiten de woonplaats van de leverancier plaatsvinden worden ook reiskosten 
gerkend. 

6. Indien de leverancier zelf specialistische materialen meeneemt voor zijn lessen en die gebruikt 
in lessen waar hij ingehuurd word, worden deze materialen ook bij de prijs gerekend. Wel apart 
vermeld.                                                                                                              

 



  Artikel 4: Betalingstermijn 

1. Een gewenste betalingstermijn is 14 dagen.                                                                                             
Wettelijk  dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst 
verschuldigde bedragen te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige 
korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen.                                                             

2. De opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, 
gehouden op eerste verzoek van de leverancier zekerheid te stellen voor de voldoening van de 
krachtens de overeenkomst aan de leverancier te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid 
zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten 
behoorlijk gedekt is en dat de leverancier daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een 
eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van de leverancier tot 
een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden. 

3. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is deze wegens de 
vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over 
dit bedrag de wettelijke handelsrente, of zo van toepassing, de wettelijke rente, verschuldigd. 
De leverancier is bevoegd een twaalfde deel van deze rente in rekening te brengen over elke 
maand of gedeelte van een maand waarin de opdrachtgever zijn verplichting tot betaling niet 
volledig is nagekomen. 

4. Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is de opdrachtgever naast het 
verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding 
van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten 
voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden 
gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van € 100,00. 

Artikel 5: Wijze van levering;  

1. Workshops geschieden op de plaats die is overeengekomen. 
2. De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de 

krachtens de overeenkomst afgesproken diensten. 

 

Artikel 6: Termijn van levering                                                                                      

1. Inzake illustraties of tekst. De afgesproken termijn van levering is bindend. Er is een deadline  

die wordt afgesproken. Indien beide partijen dat overeen komen kan deze bijgesteld worden.                                                                                                                                                                                     

2. Workshops worden op de afgesproken datum en tijd gehouden Indien de opdrachtnemer 

zich er niet aan houd hoeft er uiteraard niet betaald te worden.                                                                                 

In geval van persoonl;ijke omstandigheden kan er een nieuwe datum, worden gezocht.                                                               

Artikel 7: Inhoud en wijziging overeenkomst 

De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en      uitvoering van de 

overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door de leverancier niet, niet juist, niet tijdig of 

onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de 



opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig 

technisch middel zoals de telefoon, e-mail en soortgelijke transmissiemedia. 

Inzake een tekst of illustratie: Voordat de leverancierovergaat tot het vervaardigen van de tekst of van een 

illustratie wordt door beide partijen besproken waar de tekst inhoudelijk aan moet voldoen en wat er in 

moet komen (te staan). Pas als dit duidelijk is wordt er een start gemaakt. 

Artikel 8: Afwijkingen 

 

1.  In workshops , in andere diensten en producten worden van te voren afspraken gemaakt om 

afwijkingen zoveel mogelijk te voorkomen.                                                                                                  

Eventueel wordt nog tijdens het proces van maken overlegd.                                                                                         

Als blijkt dat diensten en producten van de leverancier/opdrachtnemer na overleg vooraf en  

een overleg tijdens een maakproces nog niet leiden tot tevredenheid bij de opdrachtgever is dit 

voor risico van de opdrachtgever zelf.       

2. Bij teksten wordt het aantal woorden vooraf bepaald. 

                                                                                                                                                            

Artikel 9: Auteursrechten etc. 

1. De opdrachtgever garandeert de leverancier, dat door de nakoming van de overeenkomst en 
met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de opdrachtgever 
ontvangen zaken zoals illustraties, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, ideeën, 
informatiedragers, uitvindingen,beeldend werk,computerprogrammatuur, databestanden etc. 
geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de 
Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het 
gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met 
betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart de leverancier zowel in als 
buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens evenbedoelde wet of regelgeving 
geldend kunnen maken. 

2. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in 
lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is de leverancier bevoegd maar niet 
gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte 
onherroepelijk komt vast te staan dat de leverancier door de nakoming van de overeenkomst 
geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal de leverancier de order alsnog binnen een 
redelijke termijn uitvoeren. 

3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft de leverancier steeds de 
rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de 
overeenkomst vervaardigde werken zoals illustraties, ontwerptekeningen, modellen, werk- en 
detailtekeningen, tekeningen, beeldend werk, informatiedragers, computerprogrammatuur, 
databestanden,uitvindingen  en soortgelijke productie- en hulpmiddelen ook als de 
desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn 
vermeld. 

4. De door de leverancier volgens zijn vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals kopij, zetsel, 
ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, illustraties,informatiedragers, 
beeldend werk,computerprogrammatuur, uitvindingen, databestanden, fotografische opnamen, 



litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van 
die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving 
te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor de leverancier 
bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces 
worden verveelvoudigd. 

5. In overleg  kan de opdrachtgever enkele werken krijgen om die te gebruiken voor de publiciteit    
van zijn of haar organisatie.                                                                                                                                                      

6. Het werk wat tijdens de workshops en cursussen gemaakt word is en blijft eigendom van de 
betreffende leerling. Het werk (tekening, illustratie, visueeel rapport, uitvinding)is wel in de 
contaxt van een les of workshop gemaakt. In die zin behoudt Eric Simons het recht om dit werk 
te publiceren als gemaakt in zijn lessen. Maar wel met als verplichting de naam van de maker en 
eigenaar.  

 

Artikel 10: Eigendom productiemiddelen etc. 

1. Alle hulpmiddelen tijdens cursussen en workshops, zoals educatievellen, gelamineerd 
voorbeeldmateriaal, USB-stick, een eventuele beamer e.d, blijven eigendom van de leverancier 
van de lessen, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of de factuur zijn 
vermeld. 

2. De leverancier is niet gehouden de in lid 1 bedoelde zaken aan de opdrachtgever af te geven. 

 

Artikel 11: Eigendom opdrachtgever, pandrecht 

1. De leverancier zal de door de opdrachtgever in het kader van de nakoming van de 
overeenkomst aan hem toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder. 

2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, draagt de opdrachtgever tijdens de 
bewaring alle risico’s ten aanzien van de in lid 1 bedoelde zaken. De opdrachtgever dient 
desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten. 

3. De opdrachtgever verleent de leverancier pandrecht op alle zaken die in het kader van de 
nakoming van de overeenkomst met de leverancier door hem in de macht van de leverancier 
worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever in welke 
hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan de leverancier verschuldigd mocht zijn, niet 
opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen. 

Artikel 12: Door de opdrachtgever aangeleverde materialen en producten 

1. Indien de opdrachtgever met de leverancier is overeengekomen, dat de opdrachtgever 
materiaal of producten  ter verwerking  of voor lessen zal aanleveren, dient hij voor deze 
aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve functionerende lessen of functionerende 
productie als tijdig en deugdelijk te beschouwen wijze. De opdrachtgever zal hiertoe instructies 
van de leverancier vragen. 

2. De leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het te kort schieten in de nakoming 
van de overeenkomst als dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid voor de 



leverancier onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de door de 
opdrachtgever aangeleverde materialen of producten en evenmin als dat een gevolg is van 
afwijkingen tussen het aanvankelijk aan de leverancier getoonde monster en de later door de 
opdrachtgever voor de oplage aangeleverde materialen of producten. 

3. De leverancier staat niet in voor eigenschappen als houdbaarheid, hechting, glans, kleur, licht- 
of kleurechtheid of slijtvastheid indien de opdrachtgever niet uiterlijk bij het aangaan van de 
overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van de door hem 
aangeleverde materialen of producten en niet deugdelijke informatie heeft verstrekt over de 
toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen. 

4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan de leverancier noch aansprakelijk worden 
gesteld voor het loslaten, kleven, smetten, veranderen van glans of kleur etc., noch voor het 
beschadigen van door hem van de opdrachtgever ontvangen en door hem te bedrukken of te 
bewerken materiaal en producten als deze een voorbewerking hebben ondergaan zoals door 
het aanbrengen van verf,lak, vernis en dergelijke. 

 

  Artikel 13: Overmacht 

1. Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem 
worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de 
overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen. 

2. Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van 
oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming en andere natuurrampen,  stremmingen in het 
vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare 
nutsbedrijven, gebrek aan gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, 
brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, 
uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, nietlevering van noodzakelijke 
materialen en halffabrikaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere 
soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan de leverancier toe te rekenen en 
geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot 
schadevergoeding. 

Artikel 14: Aansprakelijkheid 

1. De aansprakelijkheid van de leverancier uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is 
beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding 
staat tot de overeengekomen prijs. 

2. De leverancier is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of 
nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft 
bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, 
heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren. 

3. De leverancier is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of 
verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever. 

4. De leverancier is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan door hem van de opdrachtgever 
ontvangen en door de leverancier te bedrukken, te bewerken of te verwerken materiaal of 
producten, indien de opdrachtgever de leverancier niet uiterlijk bij het aangaan van de 



overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van deze materialen of 
producten en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de 
toegepaste oppervlaktebewerkingen. 

5. Indien de leverancier terzake van enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de 
opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde 
aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem terzake volledig vrijwaren en de 
leverancier alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen. 

6. Leerlingen nemen uit eigen keuze deel aan de creativiteitslessen.                                                                      
De lessen zijn niet gevaarlijk, er wordt niet met gevaarlijke materialen gewerkt.                                                        
Indien er tijdens of kort na de lessen toch iets zou gebeuren, is de docent/leverancier niet 
aansprakelijk.                                      

                                                                                                

Artikel 15: Toepasselijk recht 

De overeenkomst tussen de leverancier en de opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlandse 

recht. 

 

 

 

 

 

 

 

         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 


