
Algemene Voorwaarden Van Winkoop Reclame B.V. 

  

DEFINITIES 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

Opdrachtnemer: de partij die de opdracht uitvoert en de Algemene Voorwaarden gebruikt, te weten 

Van Winkoop Reclame B.V. (hierna ook te noemen: “Van Winkoop Reclame”); 

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht geeft tot de vervaardiging van zaken 

of tot het verrichten van werkzaamheden; 

Opdracht cq. Overeenkomst: de aan deze Algemene Voorwaarden gekoppelde overeenkomst van 

opdracht op grond waarvan Opdrachtnemer zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens 

Opdrachtgever verbindt werkzaamheden voor Opdrachtgever te verrichten. 

  

ALGEMEEN 

De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en 

overeenkomst tussen Van Winkoop Reclame en Opdrachtgever voor zover van deze voorwaarden 

niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken; 

De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten, 

tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de algemene voorwaarden van 

partijen naast elkaar van toepassing zijn geldt dat, in geval dat bepalingen in de algemene 

voorwaarden van Van Winkoop Reclame en Opdrachtgever strijdig zijn, de bepalingen in de 

algemene voorwaarden van Van Winkoop Reclame prevaleren; 

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten 

worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing; 

  

AANBIEDINGEN, OVEREENKOMSTEN, DUUR, ANNULERING 

Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, en kunnen te allen tijde door Van Winkoop 

Reclame worden herroepen; 

De door Van Winkoop Reclame gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders 

aangegeven. Na die termijn vervalt de offerte. 

Van Winkoop Reclame behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgaaf van redenen te 

weigeren; 

Overeenkomsten waarbij Van Winkoop Reclame partij is treden in werking op de datum zoals 

vermeld in de Overeenkomst, bij het ontbreken hiervan op de datum van ondertekening van de 

Overeenkomst of, als dat eerder is, op de dag dat het project of de werkzaamheden van start gaan; 

De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van het project of tot aflevering van de 

vervaardigde zaken, zoals bepaald in de Overeenkomst; 



De Opdrachtgever is gerechtigd een opdracht te annuleren voordat de Opdrachtnemer met de 

uitvoering van de overeenkomst is begonnen, mits hij de hierdoor ontstane schade voor Van 

Winkoop Reclame vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door Van Winkoop Reclame 

geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die Opdrachtnemer reeds ter 

voorbereiding heeft gemaakt. 

  

PRIJS 

Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde 

heffingen; 

De prijs die door Van Winkoop Reclame voor de te verrichte prestatie is afgegeven geldt uitsluitend 

voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties; 

Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de 

werkzaamheden; 

Indien Van Winkoop Reclame door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en 

duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde of onjuiste opdracht genoodzaakt is meer of 

andere werkzaamheden te verrichten, kunnen deze werkzaamheden apart in rekening worden 

gebracht; 

  

UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST 

Van Winkoop Reclame zal de Overeenkomst zorgvuldig en naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. 

Voor zover nodig zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van 

de werkzaamheden; 

De Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een 

tijdige en juiste levering door Van Winkoop Reclame mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door 

het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen. 

Opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en de uitvoering van 

de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door de Opdrachtnemer niet, niet juist, niet 

tijdig of onvolledig ontvangen specificaties van of namens Opdrachtgever; 

Een door Van Winkoop Reclame opgegeven termijn voor het volbrengen van het werk heeft een 

indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. 

De Opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van de Opdrachtnemer 

ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te controleren en deze 

met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan de Opdrachtnemer terug te sturen. 

De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn 

gebleven in door de Opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.  

Eventuele klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na 

afronding van de opdracht, schriftelijk aan Van Winkoop Reclame te worden meegedeeld, bij 

gebreke waarvan de Opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben 

aanvaard. 

  



INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van 

intellectuele eigendom – waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht – toe aan 

Van Winkoop Reclame. 

Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het 

bestaan van intellectuele eigendomsrechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart de 

Opdrachtnemer zowel binnen als buiten rechte voor alle aanspraken van derden ten aanzien van 

deze rechten; 

In het kader van de opdracht gemaakte werktekeningen, illustraties, ontwerpen, (elektronische) 

bestanden, enz. blijven eigendom van Van Winkoop Reclame, ongeacht of deze aan de 

Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen; 

Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden producten, waaronder mede begrepen 

computerprogramma’s, documenten, werkwijzen, ontwerpen, adviezen en andere geestesproducten 
van Opdrachtnemer te verveelvoudigen, kopiëren, openbaren of exploiteren, zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer; 

Wanneer de Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met 

Van Winkoop Reclame, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover 

dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht 

overeengekomen bestemming. 

Van Winkoop Reclame heeft, met inachtneming van de belangen van de Opdrachtgever, de vrijheid 

om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie. 

  

EIGENDOM OPDRACHTGEVER, PANDRECHT 

Van Winkoop Reclame zal de door de Opdrachtgever in het kader van de overeenkomst aan hem 

toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goede bewaarder. Onverminderd deze bepaling 

draagt de Opdrachtgever tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van genoemde zaken. De 
Opdrachtgever dienst desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten; 

De Opdrachtgever verleent aan Van Winkoop Reclame pandrecht op alle zaken die in het kader van 

de nakoming van de overeenkomst in de macht van de Opdrachtnemer zijn gebracht, zulks tot 

meerdere zekerheid van al hetgeen Opdrachtgever aan Van Winkoop Reclame verschuldigd mocht 

zijn. 

  

GEHEIMHOUDING 

Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of 

dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht 

openbaarmaking van deze gegevens gebiedt; 

Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen aan eenzelfde verplichting 

tot vertrouwelijke behandeling worden gebonden. 

  



BETALING 

Facturen dienen te worden betaald binnen 30 dagen na factuurdatum; 

Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op; 

Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen, is 

Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke handelsrente 

verschuldigd, zonder dat enige verdere aanmaning of ingebrekestelling daartoe nodig is. De rente 

over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is 

tot het moment van voldoening van het volledige bedrag; 

Alle door Van Winkoop Reclame gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en 

gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en 

incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de Opdrachtgever. 

De buitengerechtelijke kosten worden berekend conform de Staffel Buitengerechtelijke 

Incassokosten (BIK). 

Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de 

opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 

In geval van verzuim van Opdrachtgever is Van Winkoop Reclame gerechtigd om haar verplichtingen 

uit de Overeenkomst op te schorten. 

  

OPSCHORTING EN ONTBINDING 

De Overeenkomst eindigt automatisch met onmiddellijke ingang aan het einde van de 

overeengekomen duur van het project of bij aflevering van de vervaardigde zaken, tenzij voor het 

eindigen van de Overeenkomst door partijen anders is overeengekomen; 

Aan elk der Partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst toe indien de 

wederpartij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de 

Overeenkomst en nadat zij schriftelijk, deugdelijk en zo gedetailleerd mogelijk in gebreke is gesteld, 

waarbij een redelijke termijn is gesteld voor nakoming; 

Indien de Overeenkomst door Van Winkoop Reclame wordt ontbonden wegens een toerekenbare 

tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door de Opdrachtgever, dient de 

Opdrachtgever, naast een schadevergoeding, de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan 

verrichte werkzaamheden te betalen; 

Van Winkoop Reclame is bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich 

omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk 

of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich 

anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van 

de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. Indien Van Winkoop Reclame de 

nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt Van Winkoop Reclame de aanspraken uit de wet 

en Overeenkomst; 

Onverminderd het hiervoor bepaalde kan elk der partijen de Overeenkomst zonder ingebrekestelling 

en met onmiddellijke ingang gedeeltelijk of geheel schriftelijk beëindigen indien: 

- de wederpartij – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, of 



- ten aanzien van de wederpartij faillissement wordt aangevraagd, of 

- de onderneming van de wederpartij wordt ontbonden of beëindigd anders dan ten behoeve van 

een   herstructurering of fusie van ondernemingen. 

Van Winkoop Reclame is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen 

gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. 

In geval van beëindiging van de Overeenkomst zullen de volgende verplichtingen na het einde van de 

Overeenkomst doorlopen: 

- intellectuele eigendomsrechten (art. 6) 

- geheimhouding (art.8) 

- aansprakelijkheid (art. 12) 

  

OVERMACHT 

Indien Van Winkoop Reclame als gevolg van overmacht verhinderd is om een verplichting uit de 

Overeenkomst na te komen, dan zijn zowel Van Winkoop Reclame als Opdrachtgever niet tot 

nakoming gehouden zolang de overmachtsituatie voortduurt. 

Onder overmacht wordt verstaan iedere van de wil van Van Winkoop Reclame onafhankelijke 

omstandigheid, die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, zoals onder 

andere stroomstoringen, werkstakingen, onvoorziene omstandigheden in het bedrijf, vorst, brand, 

epidemieën, (natuur)rampen, enz. 

Indien een overmachtsituatie langer dan 30 dagen heeft geduurd, heeft elk der partijen het recht om 

de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd 

is, wordt in dat geval pro rata afgerekend.  

  

AANSPRAKELIJKHEID 

Van Winkoop Reclame is jegens de Opdrachtgever alleen aansprakelijk voor tekortkoming in de 

nakoming van de Overeenkomst, voor zover deze het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzet aan 

de zijde van Van Winkoop Reclame; 

Van Winkoop Reclame is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen maar niet 

gelimiteerd tot: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie 

en schade wegens door Opdrachtnemer gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen; 

De aansprakelijkheid van Van Winkoop Reclame wegens een toerekenbare tekortkoming in de 

nakoming van de Overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Opdrachtgever Van Winkoop 

Reclame onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn tot 

nakoming wordt gesteld, en Van Winkoop Reclame ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft 

schieten in de nakoming van haar verplichtingen; 

De aansprakelijkheid van Van Winkoop Reclame voor tekortkoming in de nakoming van de 

Overeenkomst is beperkt tot het factuurbedrag dat op het uitgevoerde gedeelte van de opdracht 

betrekking heeft of tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan Van 

Winkoop Reclame uitkeert. 



Van Winkoop Reclame is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of 

nadat de Opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen; 

Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is 

voltooid. 

  

TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE 

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van 

toepassing. 

Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Van Winkoop 

Reclame zullen in eerste instantie aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Van Winkoop 

Reclame worden voorgelegd . 


