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Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden, en in een opdracht waarop deze toepasselijk zijn, wordt verstaan
onder:
1.1

bestek: de bij de offerte behorende tekeningen, nota’s van inlichtingen of bijbehorende
wijzigingen.

1.2

honorarium: de vergoeding voor (een onderdeel van) de werkzaamheden van Vanbrussel in het
kader van een uit te voeren opdracht, met inbegrip van, indien en voor zover van toepassing,
belastingen (uitgezonderd omzetbelasting) en premieheffingen.

1.3

levering: de levering van door de opdrachtgever bestelde producten of diensten.

1.4

offerte: de schriftelijke aanbieding tot het verrichten van een opdracht, inclusief de omschrijving
van de opdracht en de bijbehorende bijlagen, zoals het bestek of geldende algemene
voorwaarden.

1.5

opdracht: de opdracht tot het verrichten van werkzaamheden of het leveren van producten en
diensten.

1.6

opdrachtgever: de (rechts)persoon, die aan Vanbrussel een opdracht (heeft) verstrekt of tot wie
een offerte is gericht.

1.7

overmacht: de situatie waarin Vanbrussel tekortschiet in de nakoming van de opdracht, voor
zover deze tekortkoming niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de opdracht, de wet,
rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

1.8

prijs: de totaal prijs (honorarium en kosten) voor het desbetreffende (onderdeel van een) door
Vanbrussel uit te voeren opdracht, met inbegrip van, indien en voor zover van toepassing,
belastingen (uitgezonderd omzetbelasting) en premieheffingen.

1.9

uitvoerdatum: de eerste dag waarop Vanbrussel de bestelde producten zal leveren of de
opdracht uit zal voeren.

1.10 Vanbrussel: de eenmanszaak Vanbrussel, gevestigd te Amsterdam aan de Panamalaan 5p,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer
34201757, hierbij handelend als opdrachtnemer.

Artikel 2.Toepasselijkheid van voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van, en opdrachten aan,
Vanbrussel.
2.2 Afwijkende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden slechts
indien en voor zover deze uitdrukkelijk door Vanbrussel schriftelijk zijn aanvaard. Eventuele van deze
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algemene voorwaarden afwijkend overeengekomen bedingen of aanvullingen hebben slechts
betrekking op één specifieke opdracht.
2.3 Een opdrachtgever met wie eenmaal onder de onderhavige voorwaarden is gecontracteerd wordt
geacht stilzwijgend akkoord te zijn met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op toekomstige
opdrachten.

Artikel 3. Offertes
3.1 Alle offertes van Vanbrussel hebben een geldigheidsduur van 30 dagen. Indien offertes niet
binnen deze termijn zijn aanvaard, dan vervalt het daarin gedane aanbod. Alsdan behoudt Vanbrussel
zich het recht voor, de voor de uitvoering van de offerte gereserveerde capaciteit aan te wenden voor
andere opdrachten.
3.2 De in offertes vermelde prijzen voor leveringen van zaken of diensten van derden zijn onder
voorbehoud.
3.3 De door Vanbrussel opgegeven prijzen zijn in euro’s gebaseerd op uitvoering van de opdracht in
normale werktijden en exclusief reiskosten, transport, BTW en andere heffingen van overheidswege.

Artikel 4. Totstandkoming van een opdracht
4.1 Een opdracht komt tot stand doordat de opdrachtgever de offerte binnen de gestelde termijn
mondeling, dan wel schriftelijk, aanvaardt, of, zodra Vanbrussel met de uitvoering van de opdracht op
een voor opdrachtgever kenbare wijze aanvangt.
4.2 Wijzigingen van de opdracht ten opzichte van de offerte gelden slechts indien zij schriftelijk zijn
overeengekomen.

Artikel 5. Samples
Op verzoek van opdrachtgever kan Vanbrussel zowel vóór aanvang van een opdracht als ook tijdens
de uitvoering van de opdracht één of meer samples ter beoordeling voorleggen. Na goedkeuring zal
dit sample als maatstaf gelden voor de beoordeling van de uitgevoerde opdracht. Samples moeten als
typen worden beschouwd, zodat geringe (kleur- en structuur)verschillen toelaatbaar zijn.

Artikel 6. Uitvoering van een opdracht
6.1 Vanbrussel voert elke opdracht naar beste kunnen uit en is gerechtigd bij en voor de uitvoering
van de opdracht derden in te schakelen. Voorzover de (wijze van) uitvoering in de opdracht niet
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(volledig) is omschreven, is Vanbrussel vrij om de (wijze van) uitvoering zelf te bepalen: zij houdt
daarbij zoveel mogelijk rekening met de redelijke verzoeken van de opdrachtgever.
6.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden opdrachten niet met het oog op één
specifieke persoon binnen Vanbrussel aangegaan.
6.3 Opdrachtgever vergoedt iedere aantoonbare schade, door haar, door gasten, bezoekers of door
derden toegebracht aan Vanbrussel of haar werknemers. Ingeval van materiële schade geschiedt de
vergoeding door volledig herstel van de schade en indien dit niet mogelijk is door vergoeding van de
actuele nieuwprijs van het materiaal, alles binnen twee maanden nadat de schade is toegebracht.

Artikel 7. Meerwerk
7.1 De opdrachtgever kan nadat de opdracht is verstrekt meerwerk opdragen. De opdracht tot
meerwerk wordt zo mogelijk schriftelijk of per e-mail aan de opdrachtgever bevestigd.
7.2 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht mocht blijken, dat de situatie ter plekke afwijkt van het
bestek of anders is dan bij de aanvaarding van de opdracht was voorzien, dan zullen de daarmee
gepaard gaande kosten afzonderlijk boven de overeengekomen prijs als meerwerk in rekening worden
gebracht.
7.3 Wijzigingen in de opdracht en meer- en minderwerk worden in rekening gebracht, c.q. verrekend,
ook indien zij niet schriftelijk zijn opgedragen.

Artikel 8. Rechten en plichten opdrachtgever
8.1 De opdrachtgever stelt Vanbrussel in de gelegenheid de opdracht uit te voeren. De opdrachtgever
zorgt daartoe dat Vanbrussel tijdig kan beschikken over het volledige bestek en de overige voor de
uitvoering van de opdracht benodigde gegevens. Voorts draagt de opdrachtgever op eigen kosten
zorg voor de toestemming van derden en de benodigde goedkeuringen, vergunningen, ontheffingen,
beschikkingen etc., tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
8.2 De opdrachtgever dient op eigen kosten zodanige maatregelen te treffen dat Vanbrussel niet in de
uitvoering van de opdracht word belemmerd of gehinderd en dat Vanbrussel op de uitvoerdatum
terstond kan aanvangen met de uitvoering van de opdracht. Indien mogelijk worden deze maatregelen
in de opdracht benoemd.
8.3 De opdrachtgever zorgt op eigen kosten voor voldoende maatregelen om de veiligheid te
waarborgen van medewerkers van Vanbrussel. Indien reeds afspraken zijn gemaakt over hiervoor
genoemde maatregelen, is Vanbrussel niettemin gerechtigd om aanvullende eisen ter zake te stellen,
wanneer (gewijzigde) omstandigheden daartoe nopen.
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8.4 De opdrachtgever stelt Vanbrussel onmiddellijk op de hoogte van feiten en omstandigheden die de
(tijdige) uitvoering van de opdracht in gevaar brengen.
8.5 Kosten die ontstaan doordat aan het in vorige leden gestelde niet, niet-tijdig of niet volledig is
voldaan, zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever draagt zorg voor het
afsluiten van een verzekering ter dekking van de kosten die hiervan het gevolg zijn.
8.6 De opdrachtgever draagt het risico van schade veroorzaakt door gebreken in materialen,
hulpmiddelen en voorzieningen die door hem ter beschikking zijn gesteld dan wel zijn verlangd.
8.7 De opdrachtgever heeft de verplichting om bij oplevering te onderzoeken of de uitgevoerde
werkzaamheden, c.q. de geleverde producten, aan de opdracht beantwoord(t)(en).

Artikel 9. Opschorting / annulering
9.1 Vanbrussel heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten zodra zij gegronde vrees
heeft om aan te nemen dat opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen uit de opdracht zal
(kunnen) voldoen.
9.2 Vanbrussel is gerechtigd om de levering van de door de opdrachtgever bestelde zaken op te
schorten, totdat de opdrachtgever aan al zijn opeisbare verplichtingen uit hoofde van alle aan
Vanbrussel reeds verleende opdrachten heeft voldaan, waaronder mede begrepen het tijdig voldoen
van de overeengekomen voorschotten.
9.3 Na totstandkoming van de opdracht is de opdrachtgever bij uitstel en annulering door
opdrachtgever gehouden aan Vanbrussel alle door laatstgenoemde aantoonbaar gemaakte kosten en
aantoonbaar gederfde winst te vergoeden. Een en ander laat onverlet de verplichting van
opdrachtgever om, in geval van latere uitvoering van de opdracht, alsnog de volledige prijs
vermeerderd met de door het uitstel ontstane meerkosten te voldoen.
9.4 Indien opdrachtgever naar het oordeel van Vanbrussel onvoldoende maatregelen neemt om een
veilige uitvoering van een opdracht te garanderen, heeft Vanbrussel het recht om de aanvaarde
opdracht per direct op te schorten, c.q. te beëindigen. Opdrachtgever kan in dat geval geen enkele
aanspraak maken op een schadevergoeding.

Artikel 10. Levertijd
10.1 Levertijden zijn slechts indicatief en behelzen geen fatale termijnen.
10.2 Overschrijding van een leveringstermijn geeft de opdrachtgever niet het recht de opdracht te
beëindigen, c.q. de bestelling te annuleren, noch recht op schadevergoeding, tenzij

Pagina 4

vanbrussel creative concepts & projects
Roo Valkstraat 23-D | 3032 RC Rotterdam
kvk: 54303079 | BTW nummer: 851249759 B01
Telefoon: +31 (0)6 38505959 | e-mail: info@vanbrusselccp.nl

a. de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs
niet kan worden verlangd dat deze de opdracht in stand laat; en
b. is voldaan aan het bepaalde in artikel 14.3 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 11. Levering en oplevering
11.1 Een zaak wordt geacht te zijn geleverd, indien het op het daartoe door de opdrachtgever
aangewezen adres is bezorgd, c.q. indien het in de macht van de opdrachtgever is gebracht.
11.2 De uitgevoerde opdracht wordt opgeleverd of geacht te zijn opgeleverd als:
a) De opdrachtgever, nadat Vanbrussel hem heeft bericht dat de opdracht is voltooid, in
aanwezigheid van Vanbrussel de uitgevoerde werkzaamheden en geleverde zaken goedkeurt;
b) De opdrachtgever het object waaraan/waarbinnen het werk is verricht (weer) in gebruik neemt,
met dien verstande, dat door de ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte
als opgeleverd wordt beschouwd.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 De door Vanbrussel geleverde producten blijven haar eigendom totdat de opdrachtgever aan al
zijn verplichtingen jegens Vanbrussel uit hoofde van de verleende opdracht heeft voldaan.
12.2 Het geleverde komt voor rekening en risico van de opdrachtgever vanaf het moment van
(op)levering.

Artikel 13. Facturen en betaling
13.1 Vanbrussel brengt bij wijze van voorschot de te leveren producten vooraf in rekening. Betaling
van het voorschot dient plaats te vinden uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de levering van het
product en/of uitvoering van de opdracht.
13.2 Het honorarium, eventueel te vermeerderen met de prijs van meerwerk, prijsverhogingen
conform lid 3 van dit artikel en omzetbelasting, wordt achteraf gefactureerd en dient binnen vijftien
dagen na factuurdatum betaald te worden.
13.3 Indien de kostprijs van Vanbrussel wordt verhoogd als gevolg van onvoorziene omstandigheden,
dan is Vanbrussel gerechtigd deze wijzigingen in zijn geheel door te belasten aan de opdrachtgever,
behoudens en voor zover de wijziging van deze kostprijs onredelijk zou zijn. Iedere verhoging van de
kostprijs met minder dan 10% wordt in ieder geval geacht niet onredelijk te zijn. Ingeval van door te
belasten buitenlandse valuta wordt de op de factuurdatum van Vanbrussel geldende dagkoers
gehanteerd.

Pagina 5

vanbrussel creative concepts & projects
Roo Valkstraat 23-D | 3032 RC Rotterdam
kvk: 54303079 | BTW nummer: 851249759 B01
Telefoon: +31 (0)6 38505959 | e-mail: info@vanbrusselccp.nl

13.4 De opdrachtgever is niet bevoegd om zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van
Vanbrussel zijn betalingsverplichting op te schorten of hetgeen hij verschuldigd is te verrekenen met
hetgeen hij eventueel van Vanbrussel te vorderen heeft.
13.5 Bij gebreke van tijdige betaling van hetgeen verschuldigd is, is opdrachtgever van rechtswege in
verzuim.
13.6 Indien opdrachtgever in verzuim is met de betaling van enig bedrag, is hij vanaf de dag waarop
het verzuim is ingetreden over het verschuldigde bedrag een vertragingsrente aan Vanbrussel
verschuldigd. Deze vertragingsrente is gelijk aan de handelsrente ex art. 6:119a BW. Indien de
opdrachtgever een natuurlijk persoon is, dan geldt een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente
ex art. 6:119 BW.
13.7 Is de opdrachtgever in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan
komen de kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Deze
buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15% van het onbetaalde, met een minimum
van € 50,--.

Artikel 14. Ontbinding
14.1 Vanbrussel en opdrachtgever kunnen de tussen hen tot stand gekomen opdracht geheel, of voor
zover deze nog niet is uitgevoerd, voor het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan, indien en zodra
zich één van de navolgende omstandigheden voor zal doen:
a. een partij na schriftelijke sommatie, gedurende een periode van dertig (30) dagen op andere
wijze dan genoemd in artikel 14.2 sub a) toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige
verplichting voortvloeiende uit de opdracht;
b. een partij wordt in staat van faillissement verklaard, althans het faillissement wordt aangevraagd
en deze aanvraag wordt gedurende een periode van veertien (14) dagen niet ingetrokken of
ongedaan gemaakt;
c. aan een partij wordt surséance van betaling verleend, althans surséance van betaling wordt
aangevraagd en deze aanvraag wordt gedurende een periode van veertien (14) dagen niet
ingetrokken of ongedaan gemaakt.
d. van een partij (rechtspersoon) wordt het besluit genomen tot ontbinding, dan wel een partij
(natuurlijk persoon) wordt onder bewind of curatele gesteld, dan wel anderszins onbevoegd
over zijn of haar vermogen te beschikken en deze toestand houdt gedurende een periode
langer dan veertien (14) dagen aan;
e. een partij staakt zijn bedrijf of legt zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk stil;
14.2 Vanbrussel kan de opdracht voorts geheel, of voor zover deze nog niet is uitgevoerd, voor het
nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan, ontbinden indien:
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a. de opdrachtgever in verzuim is met de betalingsverplichting;
b. de opdrachtgever zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk overdraagt aan een derde;
14.3 Ontbinding dient schriftelijk te geschieden, bij gebreke waarvan de ontbinding geen rechtsgevolg
heeft.
14.4 Ingeval van ontbinding door Vanbrussel stelt opdrachtgever Vanbrussel volledig schadeloos. De
minimale schadeloosstelling bedraagt een vergoeding van alle door Vanbrussel aantoonbaar
gemaakte kosten en van 75% van de voor volledige uitvoering van de opdracht afgesproken prijs.
14.5 Indien het Vanbrussel niet mogelijk is de overeenkomst tot het verzorgen van een optreden van
een groep, artiest of in het algemeen welk ander aangezocht persoon dan ook, na te komen, heeft zij
het recht het betreffende onderdeel van de overeenkomst te ontbinden door middel van kennisgeving
van de wens daartoe aan opdrachtgever, zonder dat opdrachtgever daaraan enig recht op
schadevergoeding kan ontlenen. Vanbrussel tracht een vervangende groep, artiest of persoon te
engageren. Indien dit niet naar wens van partijen kan worden ingevuld, wordt op de overeengekomen
totale prijs het hierin begrepen totale honorarium voor de betreffende groep of artiest in mindering
gebracht.

Artikel 15. Reclame
15.1 Reclames naar aanleiding van de uitvoering van een opdracht dienen direct bij oplevering aan
Vanbrussel kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waarvan iedere aanspraak komt te vervallen.
15.2 Ingeval van een tijdige en terecht uitgebrachte reclame, heeft Vanbrussel de keuze tussen het
kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden, daaronder begrepen
het vervangen van gebleken gebrekkige producten door nieuwe exemplaren tegen retournering van
de gebrekkige, dan wel de factuurwaarde van het gebrekkige product en het bedrag van de in
rekening gebrachte en daarmee verbandhoudende werkzaamheden te restitueren.
15.3 Geringe afwijkingen in de uitvoering, ook in esthetische zin, leveren geen grond op tot reclame.

Artikel 16. Auteursrecht
16.1 Vanbrussel behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de
Auteurswet.
16.2 Opdrachtgever onthoudt zich ervan om al dan niet uitgewerkte ideeën, voorstellen of
producties/productieprocessen van Vanbrussel buiten Vanbrussel (i) om zelf uit te (laten) voeren of (ii)
de uitvoering van een opdracht te herhalen.
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16.3 Zonder schriftelijke toestemming van Vanbrussel worden geen geluids- en beeldopnamen of
andere artikelen (zoals merchandise) van een door Vanbrussel uitgevoerde opdracht vervaardigd of
verkocht.
16.4 Vanbrussel heeft het recht om tijdens of na afloop van de opdracht beeld- en/of filmopnamen te
vervaardigen van de door hem in het kader van de opdracht ontworpen en vervaardigde concepten en
producten en deze op zijn website of anderszins te publiceren en openbaar te maken. Opdrachtgever
zal Vanbrussel hiertoe alle medewerking verschaffen, waaronder mede begrepen het verlenen van
toegang tot de plaats waar deze zaken zich bevinden.
16.5 Vanbrussel behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis
voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van
opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 17. Aansprakelijkheid Vanbrussel
17.1 Vanbrussel is slechts aansprakelijk voor schade van de opdrachtgever die rechtstreeks
voortvloeit uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van de opdracht en indien er sprake zou
zijn van onrechtmatig handelen aan de zijde van Vanbrussel slechts bij aantoonbare opzet of bewuste
roekeloosheid (grove schuld). Voor gevolgschade, zoals winstderving, is Vanbrussel nimmer
aansprakelijk.
17.2 Vanbrussel is in geen geval aansprakelijk voor schade van de opdrachtgever die is ontstaan als
gevolg van fouten van door hem ingeschakelde derden, tenzij deze het aantoonbare gevolg zijn van
een toerekenbare tekortkoming van Vanbrussel.
17.3 Vanbrussel is voorts niet aansprakelijk voor schade van de opdrachtgever die is ontstaan als
gevolg van de uitvoering van de opdracht op zijn uitdrukkelijke aanwijzingen, tenzij Vanbrussel heeft
verzuimd de opdrachtgever in te lichten over haar van tevoren bekende gebreken.
17.4 De aansprakelijkheid van Vanbrussel is, voor zover deze door de (aansprakelijkheids)
verzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien
de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt
gedekt, is de aansprakelijkheid van Vanbrussel beperkt tot maximaal het voor volledige uitvoering van
de opdracht afgesproken of redelijkerwijs te verwachten honorarium van Vanbrussel.

Artikel 18. Overmacht
18.1 Indien een opdracht als gevolg van overmacht geheel of gedeeltelijk niet kan worden uitgevoerd
zoals overeengekomen, is Vanbrussel bevoegd om, te harer keuze, (i) haar verplichtingen uit hoofde
van de opdracht op te schorten tot het moment dat zij alsnog in staat is deze op de overeengekomen
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wijze na te komen of (ii) te zorgen voor een behoorlijke vervangende prestatie. Vanbrussel is verplicht
opdrachtgever op de hoogte te stellen van dergelijke omstandigheden, zodra zij daarvan zelf op de
hoogte is.
18.2 Ingeval van overmacht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel heeft de opdrachtgever geen recht op
schadevergoeding of ontbinding van de opdracht.
18.3 Indien de uitvoering van een opdracht blijvend onmogelijk zal zijn wegens overmacht, is de
opdrachtgever aan Vanbrussel een alsdan in overleg vast te stellen redelijke vergoeding verschuldigd
voor het reeds door Vanbrussel gepresteerde.
18.4 Ingeval van overmacht komt eventueel door de opdrachtgever geleden schade niet voor rekening
van Vanbrussel.

Artikel 19. Vrijwaring
Opdrachtgever vrijwaart Vanbrussel tegen alle vorderingen van derden die verband houden met of
voortvloeien uit de opdracht.

Artikel 20. Rechts- en forumkeuze
Op elke opdracht tussen partijen is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen
opdrachtgever en Vanbrussel zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank te Amsterdam.
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