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Algemene voorwaarden voor inkoop diensten Academie voor Beeldvorming (Stichting Het Makershuis) – 2012-2022 
 
Artikel 1. Algemeen 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Het Makershuis, hierna te noemen: “Gebruiker”, en een wederpartij waarop 
Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
2. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan 
blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de wederpartij zullen als dan in overleg treden teneinde 
nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de 
oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 
 
Artikel 2. Opzeggen 
1. Tussentijds beëindigen van de overeenkomst kan mits de opzegtermijn van één maand in acht is genomen. De werkzaamheden tot dan toe worden vergoed, 
plus de al ingeplande tijd na beëindigen van deze overeenkomst met een maximum van 1 maand.  
2. Gebruiker kan, indien noodzakelijk, per direct de overeenkomst schriftelijk ten alle tijden, zonder rechterlijke tussenkomst, beëindigen, als: 
- De opdrachtgever van Gebruiker de opdracht beëindigt of vervanging van wederpartij verlangt;  
- Wederpartij als gevolg van ziekte of om andere redenen langer dan 14 (veertien) werkdagen niet aan zijn verplichtingen kan voldoen;  
- Wederpartij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling wordt verleend;   
- Als de kwaliteit van de werkzaamheden van de wederpartij achterblijft met de eisen die redelijkerwijs gesteld kunnen worden;  
- Als de wederpartij geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft, nadat hij in gebreke is gesteld;  
- Als de wederpartij overlijdt, onder curatele of onder bewind wordt gesteld.  
 
Artikel 3. Factureren 
1. Wederpartij factureert na afloop van het project het in de overeenkomst afgesproken bedrag, met eventuele reiskosten met de maximale hoogte zoals 
bepaald in de overeenkomst. In overleg met Gebruiker kan wederpartij voorafgaand aan de start van het project al een eerste deel factureren. 
2. Ongeacht eventuele tussentijdse opzegging op basis van artikel 2, wordt de factuur van wederpartij wordt door Gebruiker alleen betaald als is voldaan aan 
de voorwaarden zoals genoemd in de overeenkomst.  
 
Artikel 4. Intellectuele eigendomsrechten 
1. Als de wederpartij uitvoering geeft aan een projectidee van Gebruiker, zullen de intellectuele eigendomsrechten op dat projectidee eigendom blijven van 
Gebruiker.  
2. De wederpartij behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor die zij bij het uitvoeren van de opdracht zelfstandig heeft ontwikkeld. 
3. Gebruiker krijgt het exclusieve gebruiksrecht van de in het tweede lid bedoelde intellectuele eigendomsrechten, tenzij anders overeengekomen. 
4. Het is de wederpartij toegestaan de intellectuele eigendomsrechten elders te gebruiken, indien expliciet een verwijzing wordt gemaakt naar de projectnaam. 
Er dient altijd vermelding gedaan te worden van Academie voor Beeldvorming, waar het intellectuele eigendomsrecht is ontstaan.  
5. Gebruik, toepassing en/of aanpassing van alle werken of publicaties die voortkomen uit deze opdracht worden afgestemd met Gebruiker. 
 
Artikel 5. Teruggave ter beschikking gestelde zaken 
1. Indien Gebruiker aan wederpartij bij de uitvoering van de opdracht zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtnemer gehouden het geleverde op diens 
schriftelijke verzoek binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien wederpartij deze verplichting niet nakomt 
zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening. 
2. Indien wederpartij, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft Gebruiker 
het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtnemer te verhalen.  
 
Artikel 6. Aansprakelijkheid 
1. Gebruiker aanvaardt, behoudens bepalingen van dwingend recht, geen enkele aansprakelijkheid. 
2. Elke eventuele aansprakelijkheid van Gebruiker voor enige directe schade is in ieder geval, per gebeurtenis beperkt tot maximaal 50% van het in enig jaar 
door wederpartij gefactureerde bedrag. Voor indirecte schade is Gebruiker nimmer aansprakelijk. 
 
Artikel 7. Overmacht 
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te 
wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. 
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten 
komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen. 
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 
twee maanden is ieder van de partijen gerechtigd de opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.  
 
Artikel 8. Geheimhouding 
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht van elkaar of uit andere bron 
hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde 
rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of 
toegestaan recht van verschoning, dan is Gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot 
ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.  
 
Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen 
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
2. Alle geschillen die voortkomen uit de relatie Gebruiker en opdrachtnemer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch. 
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 


