
 
Studio Schrijf 

Petra Wiebenga 

Houtwal 14 

3892 CX Zeewolde 

E-mail: petra@studioschrijf.nl 

Telefoon: 06-14453575 

KvK: 52018679 

BTW: NL170256042B02 

IBAN: NL20KNAB0256897158  

 

Page 1 of 5 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN STUDIO SCHRIJF 

V3 19-03-2018 

1 Definities 

1.1 Offerte: het voorstel van Studio Schrijf met daarin een beschrijving van de door Studio Schrijf ten 

behoeve van Opdrachtgever te verrichten Werkzaamheden en de daarvoor te betalen vergoeding.   

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie Studio Schrijf een Offerte uitbrengt en/of met 

wie Studio Schrijf een Overeenkomst aangaat.   

1.3 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Studio Schrijf op grond waarvan Studio 

Schrijf de Werkzaamheden verricht voor Opdrachtgever.  

1.4 Studio Schrijf: Studio Schrijf, gevestigd te Zeewolde, Houtwal 14 en ingeschreven in het handelsregister 

onder nummer 52018679.  

1.5 Materialen: alle door Studio Schrijf bij het uitvoeren van de Overeenkomst te vervaardigen materialen, 

waaronder, maar niet beperkt tot concepten, teksten, afbeeldingen, websites en advertenties.  

1.6 Werkzaamheden: de door Studio Schrijf ten behoeve van Opdrachtgever te verlenen diensten, 

bestaande uit onder andere het vervaardigen van overeengekomen Materialen.   

2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden  

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Offerte en de totstandkoming, de inhoud en de 

nakoming van de Overeenkomst.  

2.2 In geval van strijd tussen de Offerte en/of de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden, prevaleert 

steeds de Offerte en/of de Overeenkomst. In geval van strijd tussen de Offerte en de Overeenkomst, 

prevaleert steeds de Overeenkomst. 

2.3 Inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing op de Offerte en/of de 

Overeenkomst. 

3 Totstandkoming van de Overeenkomst 

3.1 Offertes zijn geldig tot veertien (14) dagen na dagtekening.  

3.2 De Overeenkomst komt tot stand door: 

a) de schriftelijke instemming van Opdrachtgever met de Offerte gedurende de geldigheidstermijn van 

de Offerte; 

b) de instemming van Opdrachtgever dat Studio Schrijf een aanvang maakt met de in de Offerte 

beschreven Werkzaamheden; in dit geval de inhoud van de Offerte als overeengekomen;  

c) een schriftelijke overeenkomst tussen Opdrachtgever en Studio Schrijf waarin in ieder geval de 

Werkzaamheden en de daarvoor te betalen vergoeding zijn opgenomen.  

3.3 Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Studio Schrijf pas nadat deze schriftelijk door Studio 

Schrijf zijn bevestigd.   
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4 Uitvoering van de Overeenkomst   

4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden alle Werkzaamheden uitgevoerd op basis van een 

inspanningsverbintenis. Studio Schrijf spant zich er redelijkerwijs voor in de Overeenkomst zo zorgvuldig 

mogelijk uit te voeren, de belangen van Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven 

naar een voor Opdrachtgever bruikbaar resultaat van de Werkzaamheden.  

4.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van 

vergunningen en het beoordelen of instructies van Opdrachtgever voldoen aan wettelijke of 

kwaliteitsnormen niet tot de Werkzaamheden.   

5 Levering 

5.1 Alle door Studio Schrijf genoemde levertermijnen hebben een indicatief karakter en vormen geen fatale 

termijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.   

5.2 Studio Schrijf behoudt zich het recht voor de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten 

totdat Opdrachtgever een door Studio Schrijf tussentijds opgeleverd resultaat van de Werkzaamheden 

schriftelijk heeft goedgekeurd. 

5.3 Klachten ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder 

geval binnen tien (10) werkdagen na afronding van de Overeenkomst schriftelijk aan Studio Schrijf te 

worden meegedeeld, bij gebreke waarvan Opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de 

Overeenkomst volledig te hebben aanvaard. 

5.4 Alle door Studio Schrijf aan Opdrachtgever geleverde Materialen blijven eigendom van Studio Schrijf 

totdat Opdrachtgever alle voor de Werkzaamheden verschuldigde vergoedingen heeft voldaan. 

5.5 Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, producten, gegevens, 

documenten, programmatuur, databestanden of gegevens die in het kader van de uitvoering van de 

Overeenkomst vervaardigd of gebruikt worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop 

deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever of diens hulppersoon zijn gebracht.   

6 Verplichting van Opdrachtgever 

6.1 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Studio Schrijf aangeeft dat deze 

noodzakelijk zijn voor of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze 

noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Studio Schrijf worden verstrekt. 

Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Studio Schrijf zijn 

verstrekt, heeft Studio Schrijf het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit 

de vertraging voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.  

7 Inschakelen derden   

7.1 Studio Schrijf heeft het recht voor eigen rekening en risico derden in te schakelen bij de uitvoering van 

de Overeenkomst. 

7.2 Indien Studio Schrijf op verzoek van Opdrachtgever voor eigen rekening en risico derden inschakelt bij 

de uitvoering van de Overeenkomst, gelden de voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de 

kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van zijn goederen of diensten ook jegens Opdrachtgever.    

7.3 Op verzoek van Opdrachtgever kan Studio Schrijf namens Opdrachtgever voorstellen en/of prijsopgaven 

van derden aanvragen ter zake van door derden aan Opdrachtgever te leveren goederen en/of diensten. 

Indien Studio Schrijf op verzoek van Opdrachtgever een begroting voor kosten van door derden aan 
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Opdrachtgever te leveren goederen en/of diensten opstelt, heeft deze begroting slechts een indicatieve 

strekking.  

8 Rechten van intellectuele eigendom  

8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de Materialen berusten bij Opdrachtgever onder de voorwaarde 

dat Opdrachtgever alle voor de Werkzaamheden verschuldigde vergoedingen heeft voldaan. 

8.2 Artikel 8.1 is niet van toepassing op Materialen die bestaan uit journalistieke stukken en artikelen. Ten 

aanzien van dergelijke Materialen behoudt Studio Schrijf zich alle auteursrechten voor en geeft Studio 

Schrijf bij levering aan Opdrachtgever toestemming voor eenmalige publicatie, en wel uitsluitend voor 

het in de Overeenkomst opgenomen gebruik. Over ieder ander (aanvullend) gebruik moet een 

aanvullende overeenkomst gesloten worden tussen Studio Schrijf en Opdrachtgever. Studio Schrijf 

behoudt het recht voor de Materialen elders te verkopen of te publiceren, voor zover zij daarmee 

Opdrachtgever geen directe concurrentie aandoet. Studio Schrijf behoudt zich te allen tijde het recht 

voor om de Materialen te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie. Studio Schrijf zal hierbij de 

belangen van Opdrachtgever in acht nemen.  

9 Financiële bepalingen 

9.1 Alle prijzen die door Studio Schrijf worden genoemd, zijn in euro’s en exclusief btw.  

9.2 Alle prijzen die door Studio Schrijf worden genoemd, zijn exclusief reiskosten. 

9.3 De door Opdrachtgever voor de Werkzaamheden te betalen vergoeding is in de Overeenkomst 

opgenomen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden de te betalen vergoeding voor de 

Werkzaamheden en de ten behoeve van het uitvoeren van de Werkzaamheden gemaakte reiskosten na 

afloop van de maand waarin de Werkzaamheden zijn uitgevoerd, in rekening gebracht. 

9.4 Studio Schrijf behoudt zich het recht voor de prijzen voor nog niet uitgevoerde Werkzaamheden een (1) 

maal per jaar en met inachtneming van een termijn van tenminste drie (3) maanden te verhogen. 

9.5 Studio Schrijf behoudt zich het recht voor een (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen van de 

Werkzaamheden. In het geval van het niet tijdig vooruitbetalen, heeft Studio Schrijf het recht om haar 

verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten. 

9.6 Betalingen dienen plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Indien na het 

verstrijken van de betalingstermijn door Studio Schrijf nog geen (volledige) betaling is ontvangen, zal 

Studio Schrijf aan Opdrachtgever een betalingsherinnering sturen waarin Studio Schrijf een termijn van 

tenminste vijf (5) werkdagen wordt geboden om alsnog te betalen. Indien Opdrachtgever na het 

verstrijken van de verlengde betalingstermijn nog steeds niet (volledig) betaald heeft, is hij in verzuim 

en is hij wettelijke rente verschuldigd over het verschuldigde bedrag. Studio Schrijf is in dat geval 

gerechtigd de inning van de vordering uit handen te geven. Alle door Studio Schrijf naar aanleiding 

daarvan gemaakte kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders, 

incassobureaus en gerechtelijke kosten, komen ten laste van Opdrachtgever. 

9.7 Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte Werkzaamheden op te 

schorten. 

9.8 Indien Studio Schrijf door het niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke 

gegevens/materialen door of een onjuiste of gewijzigde instructie van Opdrachtgever genoodzaakt is 
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meer of andere werkzaamheden te verrichten, worden deze werkzaamheden separaat in rekening 

gebracht, op basis van de gebruikelijk door Studio Schrijf gehanteerde tarieven.     

10 Duur en einde van de Overeenkomst   

10.1 De Overeenkomst eindigt op het moment dat de Werkzaamheden zijn voltooid. Indien de 

Werkzaamheden bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, zal de 

Overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze 

Overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een 

opzegtermijn van ten minste drie (3) maanden.   

10.2 Zowel Studio Schrijf als Opdrachtgever hebben het recht de Overeenkomst onmiddellijk geheel of 

gedeeltelijk en zonder tussenkomst van een rechter per aangetekende post te ontbinden in geval van: 

a) een toerekenbare tekortkoming van de andere partij in de nakoming van zijn verplichtingen uit de 

Overeenkomst die voortduurt ook nadat de tekortkomende partij schriftelijk in gebreke is gesteld 

waarbij hem een redelijke termijn tot zuivering van de tekortkoming is gesteld;  

b) faillissement of (voorlopige) surseance van betaling van de andere partij.  

10.3 Indien de Overeenkomst tussentijds wordt beëindigd, zijn alle vorderingen die Studio Schrijf op 

Opdrachtgever heeft direct en volledig opeisbaar en dient Opdrachtgever de vergoeding voor de tot dan 

toe verrichte Werkzaamheden te betalen, tenzij Opdrachtgever aantoont dat Studio Schrijf ten aanzien 

van die Werkzaamheden in verzuim is. 

10.4 Tenzij de Overeenkomst wordt beëindigd door Opdrachtgever op grond van artikel 10.2, is 

Opdrachtgever bij een tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst verplicht om aan Studio Schrijf 

een schadevergoeding te betalen ter hoogte van de door Studio Schrijf voor eigen rekening en risico ten 

behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst aangegane verbintenissen met derden.   

11 Garanties en vrijwaringen   

11.1 Studio Schrijf garandeert dat de Materialen door of vanwege haar worden ontwikkeld en dat, indien er 

auteursrechten op de Materialen rusten, zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als 

auteursrechthebbende over de Materialen kan beschikken.   

11.2 Opdrachtgever vrijwaart Studio Schrijf en door Studio Schrijf voor de uitvoering van de Overeenkomst 

ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het 

gebruik van de Materialen.   

11.3 Opdrachtgever vrijwaart Studio Schrijf voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele 

eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de 

Overeenkomst worden gebruikt.   

12 Aansprakelijkheid   

12.1 Studio Schrijf is niet aansprakelijk voor:   

a) misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst indien 

deze het gevolg zijn van handelingen van Opdrachtgever, zoals het niet (tijdig) aanleveren van 

volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen;   

b) fouten of tekortkomingen van door of namens Opdrachtgever ingeschakelde derden;   

c) gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van 

toeleveranciers;   
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d) fouten of tekortkomingen in de Materialen, voor zover deze door Opdrachtgever zijn goedgekeurd,  

dan wel Opdrachtgever in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik 

van heeft gemaakt.  

12.2 Onverlet artikel 12.1 is de aansprakelijkheid van Studio Schrijf voor een toerekenbare tekortkoming in 

de uitvoering van de Overeenkomst beperkt tot het maximum van de volgende twee bedragen: het 

factuurbedrag dat op het reeds uitgevoerde gedeelte van de Overeenkomst betrekking heeft, 

verminderd met de door Studio Schrijf ter zake van de uitvoering van de Overeenkomst gemaakte 

kosten en € 15.000,-.   

12.3 De aansprakelijkheid van Studio Schrijf voor materiële of persoonschade is beperkt tot € 1.250.000,-. 

12.4 De beperkingen van de aansprakelijkheid van Studio Schrijf uit artikel 12.1 tot en met 12.3 zijn niet van 

toepassing voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Studio Schrijf. 

12.5 Studio Schrijf is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, 

gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen en schade door bedrijfsstagnatie.   

13 Overige bepalingen   

13.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Studio Schrijf gesloten Overeenkomst aan 

derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.   

13.2 Partijen zijn gehouden informatie over de andere partij, die in het kader van de offerte en/of de 

Overeenkomst aan hen bekend wordt, vertrouwelijk te behandelen. Partijen zullen deze verplichtingen 

tot geheimhouding opleggen aan derden die zij bij de uitvoering van de Overeenkomst, betrekken.   

13.3 Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn of worden, 

blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich om een nietige of 

vernietigde bepaling te vervangen door een bepaling die wel rechtsgeldig is en die zo min mogelijk 

afwijkt van de nietige of vernietigde bepaling. 

 

Op deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen 

tussen Opdrachtgever en Studio Schrijf die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en/of de 

Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Studio Schrijf is 

gevestigd. 


