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ALGEMENE HANDELS- EN 
LEVERINGSVOORWAARDEN
VAN VINDINGRIJCK

Art. 1 Toepasselijkheid
1.1 Alle aanbiedingen van Vindingrijck vinden plaats onder toepasselijkheidverklaring 
van deze algemene voorwaarden zowel op de aanbieding, als op de op basis daarvan tot 
stand gekomen overeenkomsten.
1.2 Indien ook opdrachtgever gebruik pleegt te maken van algemene voorwaarden, 
dan zullen de onderhavige algemene voorwaarden toepasselijk zijn met uitsluiting van 
alle door de opdrachtgever gehanteerde bepalingen, ongeacht of een daarin geregeld 
onderwerp al dan niet tevens in de onderhavige door Vindingrijck gehanteerde 
algemene voorwaarden is geregeld.
1.3 In geval enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of onverbindend 
zal blijken te zijn, zullen de overige bepalingen daardoor niet worden aangetast en 
onverminderd van kracht blijven.

Art. 2 Totstandkoming overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen van Vindingrijck zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor 
aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding van Vindingrijck een vrijblijvend aanbod 
bevat en dit wordt aanvaard, heeft Vindingrijck het recht om de aanbieding binnen 2 
werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2.2 Opdrachtgever zal een schriftelijke opdracht die nog niet door Vindingrijck is 
aanvaard, alleen kunnen herroepen indien alle kosten, c.q. de inschrijvingen gemaakt ter 
zake van de beoordeling van de opdracht en de voorbereiding van de acceptatie, zullen 
worden vergoed c.q. gehonoreerd. 
2.3 Opdrachtgever is onherroepelijk gebonden aan een door Vindingrijck 
bevestigde overeenkomst. Zulks geldt eveneens in die gevallen waarin Vindingrijck 
reeds een begin van uitvoering aan de door opdrachtgever verstrekte opdracht heeft 
gegeven.

Art. 3 Wijzigingen
Wijzigingen in door Vindingrijck met opdrachtgever aangegane overeenkomsten en 
van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk 
tussen beide partijen zijn overeengekomen.

Art. 4 Verslaggeving
Vindingrijck kan van alle daarvoor in aanmerking komende contacten met de 
opdrachtgever contractrapporten opmaken, welke ter akkoordbevinding aan de 
opdrachtgever kunnen worden toegezonden. Wanneer opdrachtgever niet binnen 
4 werkdagen na toezending schriftelijk heeft gereageerd, wordt het desbetreffende 
rapport als correct beschouwd en zullen beide partijen daaraan zijn gebonden.

Art. 5 Begroting
5.1 Vindingrijck maakt desgewenst een begroting met betrekking tot een 
opdracht, waarin in het kort de voorgestelde werkwijze wordt aangegeven en een prijs 
wordt begroot.
5.2 Wanneer bij het opstellen van de begroting bepaalde kosten of kostenposten 
niet zijn te overzien, doordat deze bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de voortgang van 
het project of van prijsopgaven van derden of anderszins niet met zekerheid zijn te 
voorspellen, kunnen deze pro memorie worden opgenomen. De doorberekening 
daarvan geschiedt dan achteraf conform de tussen partijen overeengekomen tarieven 
of anders in redelijkheid.
5.3 De begroting kan door Vindingrijck worden gewijzigd wanneer en voor zover 
deze is gebaseerd op omstandigheden of feiten, die nadien zijn gewijzigd.
5.4 Vindingrijck is gerechtigd om de afgegeven begroting zonder voorafgaand 
overleg met maximaal 10% te overschrijden.
5.5 Opdrachtgever zal de begroting van Vindingrijck binnen vijf werkdagen na 
verzending ter goedkeuring tekenen en aan Vindingrijck retourneren. Begrotingen die 
niet tijdig zijn geretourneerd, worden als goedgekeurd beschouwd.
5.6 Indien op verzoek van opdrachtgever werkzaamheden door Vindingrijck worden 
verricht voordat de hier bedoelde goedkeuringsprocedure van de begroting is voltooid, 
zal Vindingrijck gerechtigd zijn haar honorarium en kosten in alle redelijkheid door te 
berekenen, ook indien deze niet in de begroting zijn begrepen of een goedgekeurde 
begroting helemaal niet tot stand komt.

Art. 6 Prijzen
6.1 Indien niet op basis van een begroting als bedoeld in artikel 5 wordt gewerkt, is 
het navolgende van toepassing.
6.2 Alle prijzen zijn exclusief BTW, transportkosten en porti.
6.3  In afwijking van het gestelde in Artikel 3 heeft Vindingrijck het recht 
prijsverhogingen van derden, voor zover na de offerte bekend geworden, aan 
opdrachtgever door te berekenen.

Art. 7 Uitvoering en levering
7.1 Vindingrijck zal de opdracht naar beste kunnen en vanuit haar professionele 
inzicht vervullen.

7.2 Wanneer de briefing van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft en 
verschillende mogelijkheden door Vindingrijck dienen te worden verkend alvorens tot 
een definitief voorstel kan worden gekomen, zullen deze werkzaamheden mede zijn 
begrepen in de overeenkomst, gebaseerd op het uiteindelijke voorstel.
7.3 De diensten en daarbij behorende goederen worden geleverd ten kantore van 
Vindingrijck dan wel elders, zulks door Vindingrijck te bepalen.
7.4 Eigendomsoverdracht van eventuele geleverde goederen vindt plaats door 
levering  en volledige betaling. Het risico is vanaf levering bij opdrachtgever.

Art. 8 Tijdsplanning
8.1 De door Vindingrijck te geven tijdsplanning inzake de opdracht geldt slechts als 
indicatie en is niet te beschouwen als fatale termijn(en).
8.2 Niet tijdige levering van enig onderdeel geeft opdrachtgever niet het recht 
de overeenkomst te ontbinden of schade te claimen, tenzij tevoren schriftelijk het 
specifieke belang van een bepaalde termijn door opdrachtgever is vastgelegd en zulks 
door Vindingrijck expliciet is geaccepteerd door middel van een afzonderlijke paraaf bij 
de betreffende bepaling.
8.3 Zelfs in geval van een specifiek belang van een bepaald termijn, als bedoeld 
in 8.2, zal Vindingrijck niet aansprakelijk zijn voor te late levering wanneer deze wordt 
veroorzaakt door omstandigheden, welke buiten de macht van Vindingrijck liggen.

Art. 9 Reclame
9.1 Indien er na goedkeuring proefdruk er conform geleverd wordt, kan 
opdrachtgever niet reclameren.
9.2 Wanneer het geleverde bij levering zichtbare gebreken vertoont is 
opdrachtgever verplicht onverwijld, doch uiterlijk binnen acht dagen na levering 
schriftelijk te reclameren 
9.3 Betreffende gebreken, welke bij levering niet zichtbaar waren, is opdrachtgever 
verplicht onverwijld na constatering van het gebrek doch uiterlijk binnen 3 weken na 
levering te reclameren.
9.4 Reclames welke niet schriftelijk en tijdig als omschreven in artikel 9.2 en 9.3 zijn 
geschied, behoeven niet meer door Vindingrijck in behandeling te worden genomen.

Art. 10 Opschorting
Vindingrijck is ten allen tijde gerechtigd de uitvoering van de  opdracht op te schorten, in 
geval opdrachtgever in gebreke is met enige verplichting jegens Vindingrijck, daaronder 
begrepen het stellen van de gevraagde zekerheid ex artikel 20.5

Art. 11 Meerdere opdrachten voor hetzelfde project
11.1 Wanneer opdrachtgever een zelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere 
opdrachtnemers wenst te verstrekken, dient hij Vindingrijck hiervan vooraf op de hoogte 
te stellen. Ook is de opdrachtgever hiertoe gehouden wanneer hij een zelfde opdracht al 
reeds eerder aan een derde heeft verstrekt.
11.2 Indien opdrachtgever verzuimt tijdig en schriftelijk aan bovenstaande 
mededelingsverplichting gehoor te geven, zal Vindingrijck gerechtigd zijn haar 
honorarium en kosten in redelijkheid aan opdrachtgever in rekening te brengen.

Art. 12 Juistheid van gegevens
Vindingrijck mag vertrouwen op de juistheid, toelaatbaarheid c.q. de volledigheid van de 
gegevens zoals door opdrachtgever verstrekt bij de opdracht/briefings. Voor eventuele 
schadelijke gevolgen naar aanleiding van onjuistheden, ontoelaatbaarheden c.q. 
onvolledigheden zal opdrachtgever aansprakelijk zijn.

Art. 13 Productiebegeleiding
13.1 Vindingrijck zal toezicht houden op de uitvoering van eventueel door of namens 
opdrachtgever aan grafische of andere (productie)bedrijven te verstrekken opdrachten.
13.2 Alvorens de definitieve toestemming tot productie wordt verstrekt, dient 
Vindingrijck de laatste drukproef, revisieproef of het laatste prototype schriftelijk hebben 
goedgekeurd.
13.3 Ook indien werkzaamheden van Vindingrijck inzake productiebegeleiding niet 
afzonderlijk in de begroting zijn opgenomen, zullen deze door opdrachtgever worden 
vergoed.

Art. 14 Mediacontracten
14.1 Alle mediacontracten worden afgesloten na opdracht van opdrachtgever 
door en op naam van Vindingrijck. Opdrachtgever is verplicht de overeengekomen 
contracthoeveelheid tegen geldende prijs geheel af te nemen via Vindingrijck.
14.2 Voor zover de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zich hiertegen niet 
verzetten, zijn op de totstandkoming en uitvoering van “schrijvende mediacontracten” 
tussen opdrachtgever en Vindingrijck de meest recente editie van de “Regelen voor het 
Advertentiewezen” van toepassing.

Art. 15 Auteursrecht
15.1 Het auteursrecht, het recht van tekening of model of enig ander intellectueel 
eigendomsrecht met betrekking tot ieder ontwerp (voorlopig of definitief), iedere (werk)
tekening, model of andere vormgevingen, berust bij Vindingrijck.
15.2 Wanneer niet schriftelijk anderszins is overeengekomen, verkrijgt opdrachtgever 
door acceptatie van de opdracht en onverminderd het gestelde sub 15.3, slechts het 
recht op eenmalig gebruik voor het doel en in een omvang zoals dat concreet tussen 
partijen voor ogen stond ten tijde van de acceptatie van de opdracht. 


