ALGEMENE VOORWAARDEN – EdbO design
Artikel 1. Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan EdbO design
opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden.
2. EdbO design: De heer E. Boer, handelend onder de naam ‘EdbO design’,
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 73453536 die de Overeenkomst
sluit en deze algemene voorwaarden hanteert. Alle Overeenkomsten komen, met
uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, tot stand
met EdbO design en worden uitsluitend door EdbO design uitgevoerd. Dit geldt ook
indien het de uitdrukkelijke dan wel stilzwijgende bedoeling van de Opdrachtgever is
dat de Werkzaamheden door een bepaalde persoon of bepaalde personen zal worden
uitgevoerd.
3. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door
EdbO design uit anderen hoofde worden verricht. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om
werkzaamheden betreffende mechanical engineering, software development & ITservices en de advisering/consultancy betreffende deze diensten/producten. Het
voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord.
4. Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan EdbO design ter beschikking gestelde
goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de
uitvoering van de opdracht door EdbO design vervaardigde goederen.
5. Overeenkomst: elke afspraak tussen Opdrachtgever en EdbO design tot het
verrichten van Werkzaamheden door EdbO design ten behoeve van Opdrachtgever.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes,
opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij EdbO
design zich verbindt of zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor
Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor EdbO design voortvloeiende
Werkzaamheden.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met
EdbO design, voor de uitvoering waarvan door EdbO design derden dienen te worden
betrokken.
3. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts
geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door
EdbO design uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. De onderliggende opdracht/Overeenkomst -tezamen met deze algemene
voorwaarden- geven de volledige afspraken tussen Opdrachtgever en EdbO design
weer met betrekking tot de Werkzaamheden waarvoor de Overeenkomst is gesloten.
Alle eerdere tussen partijen gemaakte afspraken of gedane voorstellen ter zake
komen te vervallen.
6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen
van deze algemene voorwaarden of indien zich tussen partijen een situatie voordoet
die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dient de uitleg/beoordeling plaats
te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
7. Indien EdbO design niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden
verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat
EdbO design in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte
naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
8. Wanneer afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen hun
werking zouden verliezen, heeft dit geen consequenties voor de geldigheid van de
overige bepalingen in deze algemene voorwaarden. De betreffende bepaling zal
komen te vervallen en worden vervangen door een door EdbO design vast te stellen
nieuwe wettelijk toelaatbare bepaling.

Artikel 3. Rechts- en forumkeuze

1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en EdbO design waarop deze
algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing. Dit geldt ook indien sprake is van een Overeenkomst met een
Opdrachtgever die is gevestigd in het buitenland.
2. Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en
EdbO design waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden
beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin EdbO design zijn
woonplaats heeft.
3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 kunnen Opdrachtgever en EdbO design kiezen
voor een andere wijze van geschillenbeslechting.
4. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste
hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 4. Aanvang en duur

1. Elke Overeenkomst komt in beginsel eerst tot stand en vangt aan op het moment
dat de door Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door EdbO design
retour is ontvangen en is ondertekend. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde
daarvan door Opdrachtgever aan EdbO design verstrekte informatie. De bevestiging
wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven. Indien niet met een
opdrachtbevestiging is gewerkt, komt een Overeenkomst tot stand en vangt het aan
op het moment van schriftelijke overeenstemming tussen de partijen, danwel indien
Opdrachtgever ermee instemt dat EdbO design start met de Werkzaamheden.
2. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de Overeenkomst met andere
middelen te bewijzen.
3. Elke Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard,
inhoud of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde
tijd is aangegaan.

Artikel 5. Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van EdbO design zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte
een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld,
kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien
het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet
meer beschikbaar is.
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2. EdbO design kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de
Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel
een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere
heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken
kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfs-, verzend- en administratiekosten,
tenzij anders is aangegeven.
4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het niet in
de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, is EdbO design daaraan niet
gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende
aanvaarding tot stand, tenzij EdbO design anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht EdbO design niet tot het verrichten van
een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Offertes of aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 6. Gegevens Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en Bescheiden, welke EdbO design
overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de
Overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking
van EdbO design te stellen.
2. EdbO design heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot
het moment dat Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft
voldaan.
3. Opdrachtgever is gehouden EdbO design onverwijld te informeren omtrent feiten
en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van
belang kunnen zijn.
4. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de
door of namens hem aan EdbO design ter beschikking gestelde gegevens en
Bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn en is aansprakelijk voor de
daaruit voortvloeiende schade.
5. De uit de vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende extra
kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter
beschikking stellen van de verlangde gegevens, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
6. Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking
gestelde Bescheiden, behoudens het bepaalde onder artikel 18, aan deze
geretourneerd.

Artikel 7. Uitvoering van de Overeenkomst
Rechten/verplichtingen EdbO design

1. EdbO design bepaalt de wijze waarop en door welke persoon/personen de
Overeenkomst wordt uitgevoerd. EdbO design zal zo mogelijk rekening houden met
tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van Opdrachtgever omtrent de
uitvoering van de Overeenkomst en zal de Opdrachtgever voor zover noodzakelijk op
de hoogte houden van de voortgang van de Werkzaamheden.
2. EdbO design zal de Werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig
handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. EdbO design kan evenwel niet instaan voor
het bereiken van enig beoogd resultaat.
3. EdbO design heeft het recht bepaalde Werkzaamheden, zonder kennisgeving aan
en uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever, te laten verrichten door een door
EdbO design aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar het oordeel van EdbO
design wenselijk is. Indien EdbO design namens Opdrachtgever een begroting voor
kosten van derden opstelt betreft dit altijd een indicatie.
4. EdbO design is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren, af
te handelen in deelleveringen en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te
factureren.
5. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan EdbO design de uitvoering
van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de
Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft
goedgekeurd.
6. Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan
dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of
proven die de uitkomst zijn van de opdracht, te controleren en goed te keuren. Op
verzoek van EdbO design dient opdrachtgever zijn goedkeuring schriftelijk te
bevestigen.
7. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie van EdbO
design die niet direct betrekking hebben op de Overeenkomst.
8. EdbO design mag een stijging van kostprijsbepalende factoren die is opgetreden na
het sluiten van de Overeenkomst, aan Opdrachtgever doorberekenen. Opdrachtgever
is gehouden de prijsstijging op eerste verzoek van EdbO design te voldoen.

Rechten/verplichtingen Opdrachtgever

9. Indien door EdbO design of door EdbO design ingeschakelde derden in het kader
van de opdracht Werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever
of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever
kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
10. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs nodig of
wenselijk is om een tijdige en juiste levering door EdbO design mogelijk te maken,
zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en
duidelijke gegevens en/of materialen. Daarnaast zorgt Opdrachtgever ervoor dat
EdbO design zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan
verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt
over de benodigde voorzieningen zoals gas, water, elektriciteit, internet, verwarming,
afsluitbare droge opslagruimte en verder alle op grond van de wet voorgeschreven
voorzieningen. Indien door EdbO design werkzaamheden worden verricht in een
ruimte
of
werkzaamheden
verricht
waarvoor
bijzondere
persoonlijke
veiligheidsmaatregelen gelden dan is Opdrachtgever gehouden om aan EdbO design
alle persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking te stellen welke noodzakelijk
worden geacht.
11. Opdrachtgever draagt het risico en is aansprakelijk voor schade aan en diefstal of
verlies van zaken van EdbO design, Opdrachtgever en derden die zich bevinden op of
nabij de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere
overeengekomen plaats.
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12. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere
beschikkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, tijdig
zijn verkregen. Op eerste verzoek zend hij hiervan een afschrift aan EdbO design.
13. Indien Opdrachtgever in gebreke komt in de deugdelijke nakoming van hetgeen
waartoe hij jegens EdbO design is gehouden, is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle
schade aan de zijde van EdbO design daardoor direct of indirect ontstaan.

Overig

14. De levertijd of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en
technische details overeenstemming is bereikt, alle informatie, waaronder definitieve
en goedgekeurde documenten in het bezit zijn van EdbO design, de overeengekomen
(termijn)betaling is ontvangen en aan de overige voorwaarden voor de uitvoering van
de Overeenkomst is voldaan.
15. Indien er sprake is van:
a. Andere omstandigheden dan EdbO design bekend waren toen hij de levertijd of
uitvoeringsprocedure opgaf, wordt de levertijd of de uitvoeringsperiode verlengd
met de tijd die EdbO design met in achtneming van zijn planning, nodig heeft om de
overeenkomst onder deze omstandigheden uit te voeren;
b. Meerwerk wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die EdbO
design, met in achtneming van zijn planning, nodig heeft om de materialen en
onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten;
c. Opschorting van verplichtingen door EdbO design wordt de levertijd of
uitvoeringsprocedure verlengd met de tijd die hij, met in achtneming van zijn
planning, nodig heeft om de Overeenkomst uit te voeren nadat de reden voor de
opschorting is komen te vervallen.
In al deze gevallen is Opdrachtgever gehouden alle kosten die EdbO design maakt of
schade die EdbO design lijdt als gevolg van de vertraging in de levertijd of
uitvoeringsperiode te voldoen.
16. Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op
het moment dat het meerwerk wordt verricht. Opdrachtgever is gehouden de prijs
van het meerwerk op eerste verzoek van EdbO design te voldoen.
17. Indien tijdens de duur van de Overeenkomst Werkzaamheden worden verricht ten
behoeve van het beroep of bedrijf van Opdrachtgever welke niet vallen onder de
Werkzaamheden waarop de Overeenkomst betrekking heeft, worden deze
Werkzaamheden op grond van afzonderlijke Overeenkomsten geacht te zijn verricht.
18. Eventueel in de Overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de Werkzaamheden
moeten worden uitgevoerd, gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen.
Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare
tekortkoming van EdbO design en mitsdien geen grond voor ontbinding van de
Overeenkomst op. Opdrachtgever vrijwaart EdbO design voor eventuele aanspraken
van derden als gevolg van overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode.
Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn te
beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden
tussen Opdrachtgever en EdbO design overeengekomen is.
19. Het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of de
instructies van Opdrachtgever voldoen aan de wettelijke normen, behoren niet tot de
opdracht van EdbO design, tenzij deze Werkzaamheden uitdrukkelijk zijn
overeengekomen.
20. Indien EdbO design door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke
en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of
briefing genoodzaakt is meer of andere Werkzaamheden te verrichten, zullen deze
Werkzaamheden apart worden gehonoreerd op basis van de gebruikelijke door EdbO
design gehanteerde tarieven.
21. Tevens draagt EdbO design de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de
samenstelling van de website. Eventuele fouten of onvolledigheden leiden echter niet
tot aansprakelijkheid van EdbO design.

Artikel 8. (Op)levering

1. De levering van zaken/producten geschiedt bij het bedrijf van EdbO design.
Opdrachtgever is verplicht de producten af te nemen op het moment dat deze hem ter
beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is
met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de
levering, is EdbO design gerechtigd de producten op te slaan voor rekening en risico
van Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat
op Opdrachtgever over op het moment waarop producten aan Opdrachtgever ter
beschikking staan. Na acceptatie van de producten tekent Opdrachtgever voor goede
ontvangst, waarna het claimen van een schadevergoeding vanwege de levering wordt
uitgesloten.
2. Wanneer de ontvangen producten niet overeenstemmen met de bestelde
producten is Opdrachtgever verplicht dit na ontvangst van de producten schriftelijk
(e-mail) te melden bij EdbO design. Opdrachtgever neemt de producten niet in
gebruik zonder goedkeuren van EdbO design.
3. Wanneer het geleverde product gebreken vertoont, dient Opdrachtgever dit binnen
bekwame tijd na ontdekking van het gebrek, schriftelijk (e-mail) aan EdbO design te
melden.
4. De Werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd indien:
a. Opdrachtgever de Werkzaamheden heeft goedgekeurd;
b. Als Opdrachtgever hetgeen door EdbO design is opgeleverd in gebruik heeft
genomen, waarbij gedeeltelijke ingebruikname als gedeeltelijke oplevering wordt
beschouwd;
c. EdbO design schriftelijk aan Opdrachtgever heeft medegedeeld dat de
Werkzaamheden zijn voltooid en de Opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de dag
van de mededeling kenbaar heeft gemaakt dat de Werkzaamheden niet zijn
goedgekeurd;
d. Opdrachtgever de Werkzaamheden niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of
ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname niet in de weg staan.
5. Keurt Opdrachtgever de Werkzaamheden niet goed dan is hij verplicht dit onder
opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan EdbO design. Opdrachtgever
dient EdbO design in staat te stellen de Werkzaamheden alsnog op te leveren.
6. Opdrachtgever vrijwaart EdbO design voor aanspraken van derden voor schade aan
niet opgeleverde delen veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen.
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Artikel 9. Geheimhouding

1. EdbO design en Opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden,
die niet bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding
betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die partijen aan elkaar ter beschikking
stellen en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.
2. De ter beschikking gestelde informatie wordt niet aangewend voor een ander doel
dan waarvoor zij werd verkregen, tenzij hiervoor toestemming is gegeven.

Artikel 10. Intellectuele eigendom, gebruik en licentie

1. EdbO design behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op
grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving, al dan niet
ontstaan gedurende de uitvoering van de Werkzaamheden en al dan niet door of in
haar opdracht vervaardigd. Voor zover een dergelijk recht alleen verkregen kan
worden door een depot of registratie, dan is enkel EdbO design daartoe bevoegd.
EdbO design heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan zijn
zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij
geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden
wordt gebracht.
2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om producten die voortvloeien uit de
Werkzaamheden van EdbO design, al dan niet met inschakeling van derden, zonder
toestemming van EdbO design aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen,
openbaar te maken of te exploiteren.
3. Wanneer Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen uit de
Overeenkomst verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van bovengenoemde
rechten van intellectuele eigendom, voorzover dit betrekking heeft op de
Overeenkomst en voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en
verveelvoudiging overeenkomstig de bij de Overeenkomst overeengekomen
bestemmingen. Zijn er over de bestemmingen geen afspraken gemaakt, dan blijft de
licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het werk waarvoor op het moment van
het verstrekken van de Overeenkomst vaststaande voornemen bestonden.
4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan (hulpmiddelen van) die producten aan derden
ter hand te stellen.
5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van
EdbO design veranderingen in de voorlopige of definitieve werken van intellectuele
eigendom aan te brengen.
6. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen behoort niet tot de
Werkzaamheden het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten,
merkrechten, tekening- of modellenrecht, auteursrechten en portretrechten van
derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van
dergelijke beschermingsvormen voor Opdrachtgever.
7. Tenzij het werk er zich niet voor leent is EdbO design altijd gerechtigd om haar
naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen.
8. Alle in het kader van de Overeenkomst door EdbO design tot stand gebrachte
werktekeningen, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpschetsen en/of andere
materialen of elektronische bestanden blijven eigendom van EdbO design ongeacht of
deze aan Opdrachtgever of derden ter hand zijn gesteld.
9. EdbO design heeft de vrijheid om het voor Opdrachtgever vervaardigde werk te
gebruiken voor zijn eigen publicatie of promotie, onder vermelding van de
handelsnaam en/of de merknaam van Opdrachtgever.

Artikel 11. Betaling

1. De totale kosten bestaan uit het honorarium en de bijkomende kosten.
2. Het honorarium is de vergoeding die EdbO design toekomt voor diens
werkzaamheden.
3. Tot de bijkomende kosten behoren onder meer:
a. de ten behoeve van de opdracht gemaakte reis- en verblijfkosten;
b. de kosten samenhangend met het keuren van materialen, constructies en
installaties, alsmede de kosten samenhangend met andere eenvoudige
beproevingen of analyses;
c. de kosten van het vermenigvuldigen van overeenkomsten, bestekken, tekeningen,
berekeningen, rapporten e.d. door middel van lichtdrukken, fotokopiëren, plotten,
printen of anderszins;
4. Het honorarium en de wijze waarop de bijkomende kosten berekend worden,
worden voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk
vastgesteld.
5. EdbO design is gerechtigd een einddeclaratie in te dienen zodra zijn
werkzaamheden zijn voltooid, voor zover dit bijkomende kosten betreft.
6. EdbO design is gerechtigd haar honorarium maandelijks in rekening te brengen
voor reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de
uitvoering van de Werkzaamheden.
7. Betaling van het factuurbedrag door Opdrachtgever dient te geschieden binnen de
overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan 30 dagen na factuurdatum,
in Euro, ten kantore van EdbO design of door middel van stortingen ten gunste van
een door deze aan te wijzen bankrekening en, voor zover de betaling betrekking heeft
op Werkzaamheden, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking. EdbO design
is gerechtigd om periodiek te factureren.
8. Indien Opdrachtgever niet binnen de in lid 7 genoemde termijn, dan wel niet binnen
de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en
heeft EdbO design, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist,
het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de
wettelijke (handels)rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele
voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van EdbO design.
9. EdbO design heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten
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. EdbO design kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot
betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening
van de betaling aanwijst. EdbO design kan volledige aflossing van de hoofdsom
weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en
incassokosten worden voldaan.
10. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan EdbO
design verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de
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betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling
6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de
betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
11. Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke
incassering van de vordering, zijn voor rekening van Opdrachtgever, ook voorzover
deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen.
Indien de Opdrachtgever niet een natuurlijk persoon is die niet handelt in de
uitoefening van een beroep of bedrijf worden de buitengerechtelijke kosten
vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van €
250,-.
Ingeval de buitengerechtelijke incasso door een gemachtigde casu quo
raadsman/raadsvrouw geschiedt, worden deze bedragen vermeerderd met de door
EdbO design aan zijn gemachtigde casu quo raadsman/raadsvrouw over de
buitengerechtelijke incassokosten verschuldigde omzetbelasting.
12. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het
oordeel van EdbO design daartoe aanleiding geeft, is EdbO design gerechtigd van
Opdrachtgever te verlangen dat deze (aanvullende) zekerheid stelt in een door EdbO
design te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te
stellen, is EdbO design gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere
uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen
Opdrachtgever aan EdbO design uit welken hoofde ook verschuldigd is, direct
opeisbaar.
13. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voorzover de
Werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht,
hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

1. Het in het kader van de Overeenkomst door EdbO design geleverde blijft eigendom
van EdbO design totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met EdbO design
gesloten Overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. Het door EdbO design geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het
eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als
betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het
eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht
mag worden om de eigendomsrechten van EdbO design veilig te stellen. Indien
derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten
daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om EdbO
design daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de
Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en
verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen
diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan EdbO design ter
inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is EdbO design
gerechtigd tot deze penningen. Voorzover als nodig is, verbindt de Opdrachtgever
zich er jegens EdbO design bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al
hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
4. Voor het geval EdbO design zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil
uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet
herroepelijke toestemming aan EdbO design en door EdbO design aan te wijzen
derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van EdbO design zich
bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 13. Garantie en onderzoek

1. De door EdbO design te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en
normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen
worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit
artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het
gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf
te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan
de voorwaarden die daaraan gesteld worden. EdbO design kan in dat geval andere
garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te
voeren Werkzaamheden.
2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van zes
maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of
partijen anders zijn overeengekomen.
3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg
van of voortvloeit uit
a. onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik;
b. normale slijtage;
c. onjuiste opslag of onderhoud door de Opdrachtgever en/of door derden wanneer,
zonder schriftelijke toestemming van EdbO design, de Opdrachtgever of derden aan
de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen,
daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te
worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven
wijze;
d. omstandigheden waar EdbO design geen invloed op kan uitoefenen;
e. fouten in het materiaal dat door Opdrachtgever is verstrekt;
f. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien
deze hun aanleiding vinden in handelingen van Opdrachtgever, zoals het niet tijdig
of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen;
g. fouten van door/namens Opdrachtgever ingeschakelde derden;
h. gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaves van
toeleveranciers;
i. fouten in door EdbO design vervaardigde werken, handelingen, ontwerpen of
gegevens, indien Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven dan wel in de
gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan
een dergelijke controle geen behoefte te hebben;
j. schade die voortvloeit uit adviezen die EdbO design aan Opdrachtgever naar beste
kunnen en inzicht heeft gegeven;
k. downtime of andere mogelijke vormen van onbereikbaarheid of gebreken van door
EdbO design geheel of gedeeltelijk ontworpen werken of andere applicaties of
ondersteuningen, om welke reden ook.
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4. Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op
het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de
desbetreffende Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever
te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met
hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn
overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 7 dagen na levering
schriftelijk aan EdbO design te worden gemeld. Eventuele niet-zichtbare gebreken
dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 7 dagen, na ontdekking daarvan,
schriftelijk aan EdbO design te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd
mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat EdbO design in staat is
adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient EdbO design in de gelegenheid te
stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
5. EdbO design garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen en
dat, indien er auteursrecht op het werk rust, zij geldt als maker in de zin van de
Auteurswet, danwel als rechthebbende over het werk kan beschikken.
6. Opdrachtgever vrijwaart EdbO design of door haar bij de overeenkomst
ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de
toepassing of het gebruik van het resultaat van de Overeenkomst.
7. Opdrachtgever vrijwaart EdbO design voor aanspraken met betrekking tot rechten
van intellectueele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen of
gegevens die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 14. Reclame

1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag
dienen schriftelijk binnen 10 werkdagen na de verzenddatum van de stukken of
informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 10 werkdagen na de
ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek
redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan EdbO design te worden kenbaar
gemaakt.
2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van
Opdrachtgever niet op, behoudens voor zover EdbO design te kennen heeft gegeven
dat hij de reclame gegrond acht.
3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft EdbO design de keuze tussen
aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of
opnieuw verrichten van de afgekeurde Werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk
niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van
door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.
4. In geval van een onterecht uitgebrachte reclame komen de kosten die daardoor zijn
ontstaan, daaronder tevens begrepen onderzoekskosten, aan de zijde van EdbO
design, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
5. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van
Opdrachtgever in verband met de reclame.

Artikel 15. Overmacht

1. EdbO design is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens
Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, iedere
tekortkoming welke niet aan EdbO design kan worden toegerekend, omdat zij niet te
wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het
verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in
ieder geval verstaan de omstandigheid dat door EdbO design ingeschakelde derden,
of andere partijen waarvan EdbO design afhankelijk is, niet of niet tijdig voldoen aan
hun
verplichtingen,
weersomstandigheden,
natuurgeweld,
terrorisme,
cybercriminaliteit, verstoring van de digitale infrastructuur, brand, stroomstoring,
verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen, materialen of informatie,
wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
3. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft EdbO design in
geval van overmacht recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te
schorten, dan wel de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden,
zulks door dit schriftelijk aan Opdrachtgever mee te delen en zulks zonder dat EdbO
design gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven
omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou
zijn.
4. Voorzover EdbO design ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen
uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen
nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige
waarde toekomt, is EdbO design gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk
na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur
te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 16. Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. EdbO design is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het
rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare
tekortkoming(en) in de uitvoering van de Overeenkomst. In geval zich een situatie
voordoet zoals opgenomen in artikel 13 lid 3 is EdbO design niet aansprakelijk voor de
daaruit voortvloeiende schade.
2. EdbO design is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Hieronder wordt
uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van
de schade, voorzover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze
algemene voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige
prestatie van EdbO design aan de Overeenkomst te laten beantwoorden en redelijke
kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voorzover Opdrachtgever
aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld
in deze algemene voorwaarden. EdbO design is niet aansprakelijk voor indirecte
schade bij Opdrachtgever of derden, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen en schade door stagnatie in de geregelde gang van zaken
in de onderneming van Opdrachtgever.
3. EdbO design is niet aansprakelijk voor bij Opdrachtgever of derden ontstane
schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door EdbO design
ingeschakelde hulppersonen (werknemers van EdbO design daaronder niet
begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met EdbO design verbonden
organisatie.
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4. EdbO design is eveneens niet aansprakelijk voor opzichtschade. Hieronder wordt
onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van de
Werkzaamheden wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken
die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt.
5. EdbO design is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van Bescheiden
tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de
verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, EdbO design of derden. Tijdens
de uitvoering van de Overeenkomst kunnen Opdrachtgever en EdbO design door
middel van elektronische middelen met elkaar communiceren. Opdrachtgever en
EdbO design zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel
voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van elektronische
middelen van communicatie, waaronder -maar niet beperkt tot- schade ten gevolge
van niet-aflevering of vertraging bij aflevering van elektronische communicatie door
derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of
verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of
niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor
elektronische communicatie benodigde middelen. Zowel Opdrachtgever als EdbO
design zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen
of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. De datauittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van
(de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het
moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.
6. De aansprakelijkheid van EdbO design is beperkt tot € 45.000, danwel het bedrag
van maximaal de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van
de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, indien deze hoger is.
7. De aansprakelijkheid van EdbO design is beperkt tot het bedrag dat volgens de
aansprakelijkheidsverzekeraar van EdbO design voor het betreffende geval wordt
uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door EdbO design uit hoofde van de
verzekering te dragen eigen risico. Indien, om welke reden dan ook, de
aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van
EdbO design beperkt tot de waarde als genoemd in het voorgaande lid.
8. EdbO design heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade
van Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van
het gebrekkige product.
9. Opdrachtgever vrijwaart EdbO design tegen alle aanspraken van derden, welke
direct of indirect met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen.
Opdrachtgever vrijwaart EdbO design in het bijzonder tegen vorderingen van derden
wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan EdbO design onjuiste of
onvolledige informatie heeft verstrekt.
10. Opdrachtgever vrijwaart EdbO design tegen alle mogelijke aanspraken van derden,
voor het geval EdbO design op grond van de wet gedwongen is de opdracht terug te
geven en/of gedwongen wordt medewerking te verlenen aan overheidsinstanties,
welke gerechtigd zijn gevraagd dan wel ongevraagd, informatie te ontvangen welke
EdbO design in de uitoefening van de opdracht van Opdrachtgever of derden heeft
ontvangen. Indien EdbO design uit dien hoofde door derden mocht worden
aangesproken, is Opdrachtgever gehouden EdbO design zowel in als buiten rechte bij
te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag
worden. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen van adequate
maatregelen, dan is EdbO design, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe
over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van EdbO design en derden daardoor
ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.
11. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet
indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van EdbO design of zijn
leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 17. Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen
vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook
jegens EdbO design in verband met het verrichten van Werkzaamheden door EdbO
design, in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd
of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
Deze termijn betreft niet de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de daartoe
aangewezen instantie(s) voor de klachtbehandeling en/of de Raad voor Geschillen

Artikel 18. Opschorting en ontbinding

1. EdbO design heeft het recht de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten,
waaronder begrepen de afgifte van Bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of
derden, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn
voldaan. EdbO design mag de verplichting tot afgifte van Bescheiden pas weigeren
nadat een zorgvuldige belangenafweging heeft plaatsgevonden.
2. EdbO design is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de
Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de
Overeenkomst EdbO design ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven
te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de
Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te
stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze
zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de
Opdrachtgever niet langer van EdbO design kan worden gevergd dat hij de
Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
3. Voorts is EdbO design bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen
die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in
redelijkheid niet van EdbO design kan worden gevergd.
4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van EdbO design op
Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien EdbO design de nakoming van de
verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
5. Indien EdbO design tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze
gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
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6. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is EdbO design
gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor
direct en indirect ontstaan.
7. Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen
niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is EdbO design
gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder
enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of
schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot
schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
8. Indien de Overeenkomst voortijdig wordt beëindigt is het de Opdrachtgever niet
langer toegestaan hem ter beschikking gestelde werken te gebruiken en komt elke in
het kader van de overeenkomst aan hem verstrekte licentie te vervallen.

Artikel 19. Opzegging

1. Opdrachtgever en EdbO design kunnen de Overeenkomst te allen tijde met
onmiddellijke ingang door opzegging beëindigen.
2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.
3. Indien en voorzover EdbO design de Overeenkomst door opzegging beëindigt, is hij
gehouden Opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag
liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang
van Opdrachtgever eisen.
4. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door EdbO design, zal EdbO
design in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te
verrichten Werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan Opdrachtgever
toerekenbaar is. Indien de overdracht van de Werkzaamheden voor EdbO design extra
kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te
voldoen, tenzij EdbO design anders aangeeft.
5. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement,
van beslaglegging
-indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is
opgeheven- ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere
omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan
beschikken, staat het EdbO design vrij om de Overeenkomst terstond en met directe
ingang op te zeggen danwel de order of Overeenkomst te annuleren, zonder enige
verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.
De vorderingen van EdbO design op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk
opeisbaar.
6. Indien Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, zullen
de Werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte
zaken, vermeerderd met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en
de voor de uitvoering van de Overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan
Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
7. Indien de Opdrachtgever de overeenkomst tussentijds opzegt, is Opdrachtgever de
volgende vergoedingen verschuldigd:
a. Het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan toe verrichte
werkzaamheden
b. De kosten voortvloeiend uit de door EdbO design op eigen naam voor de vervulling
van de Overeenkomst aangegane verbintenissen met derden;
c. 50% van het resterende deel van het honorarium welke Opdrachtgever bij
vervulling van de Overeenkomst verschuldigd zou zijn.

Artikel 20. Vindplaats en wijziging algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 73453536
2. Op verzoek van Opdrachtgever wordt een schriftelijk exemplaar van deze algemene
voorwaarden kosteloos toegezonden. Tevens zijn de algemene voorwaarden op
www.edbo-design.nl te raadplegen.
3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie casu quo de versie zoals die
gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met EdbO design.
4. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de
uitleg daarvan..
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