Algemene voorwaarden
Artikel 1 Toepassing

Artikel 5 Klachten

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle

5.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)

7.1 Zolang NN Reclame geen volledige betaling

aanbiedingen, op de totstandkoming van over-

levering van het werk c.q. de goederen deze

inzake een overeenkomst van partijen met be-

eenkomsten en de uitvoering van overeenkom-

grondig te inspecteren op gebreken en bij

trekking tot de uitvoering van werk of van de

sten aangegaan door NN Reclame ook han-

aanwezigheid daarvan, NN Reclame terstond

koop / verkoop (inclusief eventuele schade,

delende onder de handelsnaam NN Reclame,

schriftelijk op de hoogte te brengen.

kosten en rente daaronder begrepen) heeft ont-

gevestigd te Groningen, hierna te noemen NN
Reclame.

5.2 Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen,
na de dag van de levering c.q. oplevering NN

vangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van NN Reclame.

1.2 De opdracht of reservering van de opdrachtge-

Reclame wijst op gebreken, die bij grondig on-

7.2 NN Reclame heeft het recht deze goederen

ver geldt als acceptatie van NN Reclame haar

derzoek konden worden opgemerkt, dan wordt

terug te vorderen en tot zich te nemen, indien

algemene voorwaarden. De toepasselijkheid

opdrachtgever geacht met de staat waarin het

de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen

van andere, door de opdrachtgever ingeroepen

gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stem-

niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van

algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van

men en vervalt ieder recht op reclame.

betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat

de hand gewezen.

Artikel 2 Offertes

Artikel 6 Aansprakelijkheid

van faillissement wordt verklaard of beslag op
de goederen wordt gelegd of anderszins de

6.1 NN Reclame is niet aansprakelijk voor de kos-

beschikkingsbevoegdheid boven zijn vermogen

ten, schaden en interesten die mochten ont-

of delen van verlies, tenzij de curator of bewind-

tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en geba-

staan als direct of indirect gevolg van:

voerder uit deze overeenkomst voortvloeien in

seerd op de bij eventuele aanvragen verstrekte

a. Overmacht.

gegevens, tekeningen, teksten enz. Deze wor-

b. Daden of nalatigheden van de opdrachtge-

7.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot

den bindend na ondertekening van de offerte

ver, zijn ondergeschikten, dan wel andere

de verkochte en geleverde goederen, zijn de

door de opdrachtgever.

personen die door of vanwege hem te werk

opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan

zijn gesteld.

zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

2.1 Alle offertes van NN Reclame zijn vrijblijvend,

2.2 Overeenkomsten tot het verrichten van werk-

de verplichting als boedelschuld erkennen.

zaamheden kunnen ook bindend worden nadat

c. Fouten en / of gebreken in een ontwerp die

er een mondeling akkoord is van de opdracht-

door de opdrachtgever bij goedkeuring van

Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten

gever in verband met de snelheid waarmee de

het desbetreffende ontwerp niet zijn gecon-

8.1 Op alle door NN Reclame verstrekte ontwer-

werkzaamheden opgestart dienen te worden.

stateerd.

Artikel 3 Overeenkomst
3.1 Elke met NN Reclame aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat

pen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, tek-

d. Afwijkingen in drukwerk of andere leveran-

sten, tekstvoorstellen, (strategische) concepten

ties die om technische redenen niet voor-

/ plannen, applicaties enz. behoudt NN Re-

komen of anders opgelost hadden kunnen

clame zich alle intellectuele eigendomsrechten

worden.

voor, tenzij anders overeengekomen. Verveel-

hem van voldoende kredietwaardigheid van de

e. Foutieve mediaplaatsingen (of niet geplaats-

voudigen, openbaar maken en/of kopiëren

opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te

te advertenties) die NN Reclame redelijker-

zijn slechts toegestaan met NN Reclame haar

zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan

wijs niet aangerekend kunnen worden.

uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

dat NN Reclame bij derden zonodig informatie
betreffende hem opvraagt.

Artikel 4 Prijzen

6.2 NN Reclame zal in beginsel niet gehouden zijn
geleden bedrijf- en / of gevolgschade van een

Artikel 9 Betaling

opdrachtgever te vergoeden.

9.1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te ge-

6.3 De opdrachtgever vrijwaart NN Reclame voor

schieden binnen 14 dagen na de factuurdatum,

4.1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten

alle aanspraken van derden ter zake van inbreu-

op basis van de op het tijdstip van afsluiting

ken op hun octrooi-, merk- of auteursrecht, on-

9.2 NN Reclame is gerechtigd indien de betaling

geldende prijzen. Wijzigingen in de gesloten

rechtmatige daad of wanprestatie, voortvloei-

van het verschuldigde niet binnen de gestelde

overeenkomst worden berekend tegen de op

ende uit de door de opdrachtgever opgedragen

termijn door haar is ontvangen, aan de op-

het moment van verandering geldende prijzen.

werkzaamheden.

drachtgever een rente ad. 1,25% per maand

tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Indien na de overeenkomst de lonen, sociale

6.4 NN Reclame aanvaardt bij aanbieding geen

lasten, omzetbelasting en de inkoopkosten van

verantwoordelijkheid voor een door of namens

NN Reclame verhogingen ondergaan, ook al

de opdrachtgever door derden uitgewerkt ont-

geschieden deze ingevolge reeds bij de aan-

werp, noch voor de eventueel bij dit ontwerp

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij

bieding te voorziene omstandigheden, kunnen

gegeven specificatie van materialen.

de Kamer van Koophandel te Groningen

deze worden doorberekend.
4.2 Opdrachten worden geoffreerd exclusief BTW.
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te berekenen, gerekend vanaf 14 dagen na de
factuurdatum.
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