Algemene Voorwaarden

Artikel 7 Tussentijdse opzegging
overeenkomst

Artikel 1 Algemeen

1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op

opgezegd door opdrachtnemer, zal deze, in

iedere aanbieding, offerte en overeenkomst

overleg met opdrachtgever, nog te verrichten

tussen DOORLOT, wettelijk vertegenwoordigd

werk aan de opdrachtgever overdragen. Dit

door L.J. Endendijk, hierna te noemen:

tenzij de opzegging aan opdrachtgever

‘opdrachtnemer’, en een opdrachtgever.

toerekenbaar is.
2. In geval van liquidatie, van (aanvrage van)

Artikel 2 Kwaliteit

surséance van betaling of faillissement, van

1. Opdrachtnemer levert goed werk in

beslaglegging ten laste van opdrachtgever,

overeenstemming met de vastgelegde

van schuldsanering of een andere

afspraken en professionele normen.

omstandigheid waardoor opdrachtgever niet
langer over zijn/haar vermogen beschikt, kan

Artikel 3 Offertes

opdrachtnemer de overeenkomst met directe

1. Bij wijziging van de oorspronkelijke

ingang opzeggen. De opdrachtgever heeft de

opdracht wordt een nieuwe offerte of een

verplichting tot betaling van

aanvulling op de oorspronkelijke opdracht

schadevergoeding of schadeloosstelling. De

gemaakt.

vorderingen van opdrachtnemer op
opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk

Artikel 4 Contractduur en uitvoering

opeisbaar.

1. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en
opdrachtgever is voor onbepaalde tijd, tenzij

Artikel 8 Levering en eerste gebruiksrecht

partijen anders overeenkomen.

1. Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is

2. Opdrachtgever verstrekt alle noodzakelijke

afgewikkeld en/of nog niet helemaal is

gegevens op tijd aan opdrachtnemer.

betaald, blijven alle rechten bij

3. Indien tijdens de uitvoering van de

opdrachtnemer.

overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is
om de overeenkomst te wijzigen of aan te

Artikel 9 Auteursrechten

vullen, passen partijen de overeenkomst aan.

1. Opdrachtnemer draagt bij levering van
teksten het publicatierecht over, uitsluitend

Artikel 5 Wijziging overeenkomst

voor het overeengekomen gebruik. Over ieder

1. Wanneer opdrachtgever de opdracht

ander gebruik wordt een aanvullende

wijzigt, uitstelt of intrekt, heeft opdrachtnemer

overeenkomst gesloten.

recht op betaling voor het al verrichte werk.

2. Bij auteursrechtelijk beschermde werken is

2. Door overmacht bij opdrachtnemer, zoals

naamsvermelding verplicht, tenzij anders

ziekte, laat ze dit direct aan opdrachtgever

overeengekomen.

weten.
Artikel 10 Betaling
Artikel 6 Geheimhouding

1. De betalingstermijn is veertien dagen. Bij

1. Opdrachtnemer verplicht zich tot

langdurige of grote opdrachten kan

geheimhouding van alle gegevens van

opdrachtnemer om betaling in termijnen

opdrachtgever waarvan zij weet of kan weten

vragen. Buitengerechtelijke en gerechtelijke

dat ze vertrouwelijk zijn, ook na beëindiging

incassokosten, gemaakt in verband met te

van de opdracht.

late betalingen, zijn voor rekening van
opdrachtgever.

