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Definities:
Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie de offerte is gericht of klaarblijkelijk uit bijkomende stukken bedoeld was te zijn gericht.
Tegenprestatie: de prestatie die door de wederpartij in ruil voor de prestatie van ATELIERS SW is overeengekomen.
Navolgende voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van iedere overeenkomst aangegaan tussen ATELIERSSW en de wederpartij na
uitgebrachte offerte door ATELIERSSW, waarin deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Aanvullingen c.q. wijzigingen zijn alleen
rechtsgeldig indien schriftelijk vastgelegd en ondertekend voor akkoord door ATELIERSSW. Deze voorwaarden zijn, ook zonder
uitdrukkelijke 'van toepassingverklaring' van toepassing op alle vervolgovereenkomsten met dezelfde wederpartij.
Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen indien de offerte door de wederpartij is ondertekend voor akkoord of indien na
uitgebrachte offerte diensten en/of goederen zijn geleverd en deze door de wederpartij zijn aanvaard.
Elke tegenprestatie raakt invorderbaar op het moment van levering van de daar tegen over staande prestatie door ATELIERSSW.
Door ATELIERSSW opgegeven termijnen van levering zijn streeftermijnen. Overschrijding van enige termijn levert alleen dan een
toerekenbare niet nakoming op indien uitdrukkelijk vooraf die termijn door ATELIERSSW gegarandeerd is.
Betaling dient uiterlijk binnen 21 dagen na factuurdatum te geschieden, zonder enige korting of verrekening. Bij overschrijding van de
termijn wordt de wettelijke handelsrente verschuldigd. Alle bedragen door ATELIERSSW opgegeven zijn zonder BTW tenzij uitdrukkelijk
anders aangegeven. Indien na schriftelijke aanmaning door ATELIERSSW nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de wederpartij
rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente verhoogd met 2 % en een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten gelijk
aan 15% van de hoofdsom met een minimum van € 345. ATELIERSSW heeft het recht elke prestatie op te schorten zodra de wederpartij
haar verplichtingen niet binnen de gestelde termijn nakomt. De wederpartij kan zich niet beroepen op enige verkorting of verrekening.
De wederpartij is gehouden om de prestatie van ATELIERSSW direct bij levering op deugdelijkheid te controleren. Aanvaarding ontslaat
ATELIERSSW van aansprakelijkheid voor alle mogelijke dan zichtbare gebreken. De wederpartij dient eventuele reclames direct na
constatering schriftelijk te melden. ATELIERSSW heeft te allen tijde het recht gebreken te herstellen, zonder dat dit de wederpartij het recht
geeft op bijkomende schadevergoeding. ATELIERSSW is alleen aansprakelijk voor eventuele fouten in ontwerpen, voor zover die fouten
door een gemiddelde professionele ontwerper niet gemaakt hadden mogen worden. Elke aansprakelijkheid vervalt een jaar na levering van
diensten en/of goederen.
In geval met ontwerpen van ATELIERSSW inbreuk blijkt te worden gemaakt op rechten van derden, is ATELIERSSW alleen aansprakelijk
indien zij op het moment van levering wist althans naar professionele maatstaven behoorde te weten van die inbreuk. ATELIERSSW heeft
geen onderzoeksplicht in registers van octrooien of modellen of merken, tenzij uitdrukkelijk anders toegezegd en aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor rechten op door opdrachtgever aangeleverd of gekozen beeldmateriaal.
ATELIERSSW is niet aansprakelijk voor door derden geleverde diensten of goederen, waarvan bij de uitvoering van de overeenkomst
gebruik wordt gemaakt met instemming of medeweten van de wederpartij.
In alle gevallen is de totale aansprakelijke som beperkt tot twee keer de van de wederpartij ontvangen wederprestatie of in geval hoger tot
de verzekerde som.
Alle rechten van intellectuele eigendom op ontwerpen, waaronder mogelijke rechten van octrooi en/of model of het recht op aanvraag
daarvan, blijven bij ATELIERSSW. De wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten zoals uitdrukkelijk in de offerte vermeld of indien
niets is vermeld voor het aan ATELIERSSW kenbaar gemaakte doel waarvoor de opdracht werd verstrekt. De gebruiksrechten zijn alleen
exclusief indien dat uitdrukkelijk schriftelijk werd overeengekomen.
Ieder gebruiksrecht wordt verleend onder de ontbindende voorwaarde dat de overeenkomst niet tussentijds wordt opgezegd.
Alle opgaven van prijzen behoudens die van uurtarieven zijn onder voorbehoud dat eventuele prijsverhogingen door toeleveranciers en/of
krachten waarvan gebruik wordt gemaakt bij de uitvoering van opdracht mogen worden doorberekend.
De wederpartij heeft niet het recht de overeenkomst tussentijds op te zeggen zonder volledige voldoening van het gehele honorarium en
alle reeds gemaakte kosten of aangegane financiële verplichtingen, tenzij dwingendrechtelijk anders is bepaald.
Ook na rechtsgeldige opzegging mag de wederpartij geen enkel gebruik maken van de tot dan toe door ATELIERSSW geleverde prestaties.
ATELIERSSW is gerechtigd de overeenkomst tussentijds op te zeggen indien zich omstandigheden voordoen, waardoor redelijkerwijs
volbrenging van de prestatie onmogelijk is geworden of onmogelijk wordt gemaakt.
Indien enige honorering wordt overeengekomen, waarbij de administratie van de wederpartij bepalend is heeft ATELIERSSW het recht op
het laten uitvoeren van een volledige boekencontrole bij de wederpartij door een onafhankelijk beëdigd accountant.
Indien een van de partijen een verplichting toerekenbaar niet nakomt na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand onder het stellen van een
redelijke termijn heeft de andere partij het recht de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, onverminderd het recht op
schadevergoeding. Toerekenbare niet nakoming door ATELIERSSW kan uitsluitend resulteren in schadevergoeding en geeft de wederpartij
geen enkel recht op gebruik van geleverde prestaties, tenzij ATELIERSSW daarmee uitdrukkelijk instemt.
Geschillen voortkomend uit de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter te den Haag en deze zal oordelen naar Nederlands recht.
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