Algemene voorwaarden Jorijn Schrijvershof

1. Definities
In deze voorwaarden hebben de volgende begrippen de daarbij aangegeven
betekenis.
1.1 Algemene voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.
1.2 Opdrachtnemer: Jorijn Schrijvershof.
1.3 Opdrachtgever: onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke persoon of
rechtspersoon, waarmee opdrachtnemer een overeenkomst sluit ter zake het
leveren van aan internet en ICT gerelateerde diensten.
1.4 Offerte: iedere offerte of aanbieding van opdrachtgever aan opdrachtnemer.
1.5 Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
ter zake het leveren van een aan internet en ICT gerelateerde diensten.
1.6 Programmatuur: besturings- en toepassingsprogramma’s, waaronder
begrepen websites, voor een computersysteem, als bedoeld in de ruime zin des
woords, mobiele computersystemen zoals laptops, mobiele telefoons en tablets
daarin begrepen.
2. Algemene Bepalingen
2.1 Deze voorwaarden maken deel uit van iedere aanbieding, offerte en
overeenkomst tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever, behalve indien en
voor zover van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is
afgeweken.
2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig
indien deze expliciet en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
2.3 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden
nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene
voorwaarden onverminderd van kracht. Partijen zullen dan in overleg treden om
nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen
overeen te komen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepaling die door nietigheid of vernietiging is getroffen zoveel mogelijk wordt
gerespecteerd.
3. Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, behalve indien en voor zover een termijn
voor aanvaarding is genoemd door de opdrachtnemer. Is de aanbieding
vrijblijvend, dan behoudt de opdrachtnemer tot terstond na ontvangst van de
aanvaarding van opdrachtgever het recht om onverwijld het aanbod te herroepen.

3.2 De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn geldig gedurende 14 dagen,
tenzij door opdrachtnemer anders is bepaald.
3.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en
andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de
overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij
de aanbiedingen en offertes zijn gericht op opdrachtgever die tevens consument
is, of tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
3.4 Voor zover de aanvaarding van opdrachtgever afwijkt van het aanbod is de
opdrachtnemer aan deze afwijkende bepalingen niet gebonden, behoudens
expliciete aanvaarding van deze afwijkende bepalingen door opdrachtnemer.
3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige
opdrachten.
4. Uitvoering van de diensten
4.1 De opdrachtnemer verbindt zich enkel tot inspanningsverbintenissen tenzij en
voor zover tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.2 De opdrachtnemer heeft het recht voor de uitvoering van de overeenkomst
gebruik te maken van derden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
4.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat hij alle voor de uitvoering
noodzakelijke gegevens tijdig aanlevert. Voor zover opdrachtgever niet aan deze
verplichting voldoet, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten en de met deze vertraging gepaard gaande kosten
aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4.4 Opdrachtnemer is slechts gehouden aanwijzingen op te volgen bij de
uitvoering van de dienstverlening voor zover dit vooraf schriftelijk is
overeengekomen. Opdrachtnemer is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die
de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of
uitbreiden. Indien de opdrachtnemer echter deze aanwijzingen opvolgt die leiden
tot wijziging of uitbreiding van de diensten, dan is opdrachtnemer gerechtigd deze
diensten door te berekenen conform zijn gebruikelijke tarieven.
4.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het
gevolg is van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige
gegevens.
4.6 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in gedeeltes zal worden
uitgevoerd, kan opdrachtnemer de werkzaamheden van een volgend gedeelte
opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande
fase(n) heeft goedgekeurd en de werkzaamheden van die vorige fase(n) zijn
betaald.
4.7 Voor zover de overeengekomen dienst bestaat uit het geven van een advies
dan geschiedt het opvolgen van een door opdrachtnemer uitgebracht advies
telkens voor rekening en risico van opdrachtgever.

5. Betaling
5.1 Betaling door de opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na
factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in gangbare of
afgesproken valuta. Bezwaren tegen de hoogte van de (doorberekende) prijs
schorten de betalingsverplichting niet op.
5.2 Indien opdrachtgever de in het voorgaande lid bedoelde fatale termijn van 14
dagen overschrijdt, dan verkeert hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is
alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke
handelsrente, of in geval van een consumentopdrachtgever de wettelijke rente
hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente, althans in geval van een
consumentopdrachtgever de wettelijke rente, geldt. De rente over het opeisbaar
bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot
het moment van de voldoening van het volledige bedrag. Tevens kan
opdrachtnemer de opdrachtgever in het geval dat deze handelt in de uitoefening
van een beroep of bedrijf de administratiekosten in rekening brengen, indien
opdrachtgever reeds twee maal is aangemaand om aan zijn betalingsverplichting
te voldoen.
5.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de
opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever
onmiddellijk opeisbaar.
5.4 Opdrachtnemer heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te
laten strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in
mindering op de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom
en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen,
een aanbod tot betaling weigeren, indien opdrachtgever een andere volgorde voor
de toerekening aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom
weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede
de kosten worden voldaan.
6. Opschorting en beëindiging van de overeenkomst
6.1 Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten
of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- opdrachtgever in verzuim verkeert met betrekking tot de nakoming van zijn
verplichtingen uit de overeenkomst.
- na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden aan opdrachtnemer ter
kennis komen die goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever verplichtingen
niet (tijdig) zal nakomen. Daarbij is het opdrachtnemer slechts toegestaan de
nakoming van zijn verplichting op te schorten voor zover de tekortkoming dit
rechtvaardigt.

- opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te
stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze
zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
6.2 Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te 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.
6.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de eventuele
ongedaanmakingsvorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk
opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort,
behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
6.4 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging
eindigt voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed
overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden
beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is
overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden
genomen.
6.5 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met
onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien de
wederpartij – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, indien
ten aanzien van wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien de
onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten
behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Opdrachtnemer
is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen
gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. In geval van faillissement van
opdrachtgever vervalt het recht tot gebruik van aan opdrachtgever ter beschikking
gestelde programmatuur.
6.6 Opdrachtnemer behoudt, onverminderd het voorgaande, steeds het recht
schadevergoeding te vorderen.
7. Teruggave ter beschikking gestelde zaken
7 Als opdrachtnemer aan opdrachtgever in verband met de uitvoering van de
opdracht zaken ter beschikking heeft gesteld, moet opdrachtgever deze op
schriftelijk verzoek van opdrachtnemer binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat en
volledig retourneren. Komt opdrachtgever deze verplichting niet na, dan komt alle
hieruit voortvloeiende kosten en schade voor rekening van opdrachtgever.
8. Ontwikkeling van programmatuur en levering van programmatuur van
derden
8 De in dit artikel opgenomen bepalingen zien op de situatie dat opdrachtnemer
voor opdrachtgever programmatuur ontwikkelt en deze eventueel installeert en op
de terbeschikkingstelling van programmatuur van derden. Deze bepalingen gelden

naast de overige bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden voor zover deze
onderling niet strijdig zijn. Indien de bepalingen van dit artikel en de overige
voorwaarden conflicteren dan prevaleren de bepalingen uit dit artikel.
8.1 Ontwikkeling van programmatuur door opdrachtnemer
8.1.1 De verplichting van opdrachtnemer tot de ontwikkeling van programmatuur
betreft telkens een inspanningsverbintenis. In aanvulling op de in de overeenkomst
benoemde specificaties of een ontwerp van de te ontwikkelen programmatuur,
zullen partijen waar mogelijk vooraf in overleg bepalen op welke wijze de
programmatuur ontwikkeld zal worden. Opdrachtnemer zal de ontwikkeling van de
programmatuur met zorg uitvoeren, daarbij rekening houdende met de door
opdrachtgever verstrekte gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie
waarvan opdrachtgever instaat.
8.1.2 Opdrachtnemer is gerechtigd op basis van de hem verstrekte specificaties
een concept of prototype van de te ontwikkelen programmatuur te maken.
Opdrachtnemer kan de verdere ontwikkeling van de programmatuur opschorten
totdat opdrachtgever dit concept of prototype schriftelijk heeft goedgekeurd.
8.1.3 Opdrachtnemer is gerechtigd de werkzaamheden aan de programmatuur
eerst dan uit te voeren als de daarvoor benodigde gegevens, zoals specificaties
en/of ontwerpen, van opdrachtgever zijn aangeleverd. Waar mogelijk zullen
partijen bij overeenkomst bepalen welke gegevens opdrachtgever daartoe zal
overleggen aan opdrachtnemer.
8.1.4 Opdrachtgever verkrijgt in beginsel slechts een recht tot gebruik van de
programmatuur voor binnen zijn eigen bedrijf of organisatie. Opdrachtgever is pas
gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen als hij daartoe bij
overeenkomst expliciet de rechten overgedragen heeft gekregen van
Opdrachtnemer. Indien opdrachtnemer in rechte gehouden wordt de broncode
en/of de technische documentatie ter zake de programmatuur aan opdrachtgever
over te dragen, maakt opdrachtnemer aanspraak op een redelijke compensatie
van opdrachtgever.
8.1.5 Indien partijen geen acceptatietests voor de programmatuur zijn
overeengekomen, aanvaardt opdrachtgever deze in de staat waarin deze zich
bevindt ten tijde het moment dat opdrachtnemer deze aan opdrachtgever in
gebruik geeft, derhalve met alle zichtbare en onzichtbare gebreken.
8.1.6 De programmatuur is nadat deze door opdrachtgever in gebruik is gegeven
geaccepteerd in het geval
-tussen partijen niet is overeengekomen dat opdrachtgever een acceptatietest
uitvoert: bij de aflevering.
-tussen partijen wel een acceptatietest is afgesproken: na ommekomst van de
testperiode van veertien dagen of een andere overeengekomen testperiode,
waarbij binnen deze testperiode geen respons is gekomen op de door
opdrachtnemer opgeleverde programmatuur.

-tussen partijen wel een acceptatietest is afgesproken en de opdrachtgever zijn
bevinden heeft doorgegeven aan opdrachtnemer: nadat opdrachtnemer de
bevindingen van opdrachtgever ter zake de acceptatietest heeft verwerkt in de
programmatuur en de programmatuur opnieuw ter beschikking is gesteld aan
opdrachtgever.
Ongeacht het voorgaande in deze bepaling geldt de programmatuur als
geaccepteerd op het moment dat deze in gebruik wordt genomen door
opdrachtgever.
8.2 Installatie programmatuur
8.2.1 Opdrachtnemer is niet gehouden tot installatie van de programmatuur bij
opdrachtgever behoudens voor zover dit schriftelijk is overeengekomen.
Opdrachtnemer is geenszins verplicht om rekening te houden met de
bijzonderheden van de infrastructuur van de IT-faciliteiten en aanverwante
apparatuur van opdrachtgever alsmede de bij hem reeds in werking zijnde werking
zijnde programmatuur. Opdrachtgever zal de opdrachtnemer informeren over de
relevante techniek en gegevens omtrent de omgeving waarin de programmatuur
door opdrachtnemer wordt geïnstalleerd. Voor het overige zal zoveel als mogelijk
worden aangeknoopt bij de overeengekomen wijze van installatie van de
programmatuur. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is opdrachtnemer
niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie. Één maand na het beschikbaar
stellen van de programmatuur is de opdrachtnemer niet meer verplicht tot het
herstellen van eventuele fouten ter zake de installatie.
8.3 Gebruiksrecht programmatuur
8.3.1 Opdrachtnemer verleent aan opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het
gebruik van de voor hem ontwikkelde programmatuur. Daarbij is opdrachtgever
gebonden aan de eventueel bijgeleverde aanwijzingen.
8.3.2 De programmatuur mag door opdrachtgever uitsluitend in zijn eigen bedrijf of
organisatie worden gebruikt conform de overeenkomst, met het oog op de enkele
of meerdere bepaalde verwerkingseenheid(-eenheden) en een bepaald aantal of
soort gebruikers of aansluitingen. Indien de programmatuur bestemd is voor
persoonlijk gebruik van de opdrachtgever mag de programmatuur alleen door de
opdrachtgever zelf en met dit persoonlijke doeleinde worden gebruikt.
8.3.3 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar, te bezwaren met enigerlei recht of
deelbaar behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming daartoe van
Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal de programmatuur niet wijzigen anders dan in
het kader van het herstellen van fouten. Opdrachtgever zal vertrouwelijk met de
broncode omgaan.
8.3.4 Onverwijld na het einde van het gebruiksrecht van de programmatuur zal
opdrachtgever alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur aan
Opdrachtnemer retourneren.

8.4 Doorlevering van programmatuur van de toeleverancier van opdrachtnemer
8.4 Indien en voor zover opdrachtnemer programmatuur van derden aan
opdrachtgever ter beschikking stelt, zullen, mits dat door opdrachtnemer schriftelijk
aan opdrachtgever is meegedeeld, voor wat betreft die programmatuur de
voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het
bepaalde in deze voorwaarden. Opdrachtgever aanvaardt de bedoelde
voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor opdrachtgever ter inzage
bij opdrachtnemer en opdrachtnemer zal deze voorwaarden aan opdrachtgever op
zijn verzoek kosteloos toezenden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden
van derden in de verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om welke
reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing
worden verklaard, geldt het bepaalde in deze algemene voorwaarden onverkort.
8.5 Werking programmatuur met overige programmatuur en apparatuur
8.5 Onverminderd hetgeen in deze algemene voorwaarden omtrent garantie is
bepaald, geldt ten aanzien van programmatuur dat opdrachtnemer er niet voor
instaat dat deze goed werkt in combinatie met andere programmatuur, waaronder
inbegrepen websites en internetbrowsers, en apparatuur.
9. Onderzoekverplichting van opdrachtgever en reclames
9.1 Opdrachtgever is na (deel)oplevering van werkzaamheden gehouden binnen
48 uren na voltooiing van het geleverde werk het resultaat daarvan te beoordelen.
Daartoe dient opdrachtgever het werk te controleren op juiste kwaliteit/kwantiteit
en te controleren of de geleverde werkzaamheden overeenkomen met de
overeenkomst.
9.2 Alle klachten over de door opdrachtnemer voor opdrachtgever uitgevoerde
werkzaamheden dienen door opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, maar
in ieder geval binnen 30 dagen na het voltooien van het werk, schriftelijk bij
opdrachtnemer te worden gemeld, op straffe van verval van rechten. Deze
schriftelijke gemelde klachten dienen zo gedetailleerd mogelijk te worden
omschreven.
9.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om opdrachtgever na de gemelde
klachten op een wijze te compenseren die hij passend acht.
10. aansprakelijkheid
10.1 Indien opdrachtnemer jegens opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn, dan is
deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
10.2 Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die
aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het op grond van overeenkomst tussen
partijen waaruit het schadeveroorzakende feit voortspruit aan de opdrachtgever in
rekening gebrachte of nog in rekening te brengen bedrag, althans dat gedeelte van
de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot
maximaal € 5.000 (Zegge: vijfduizend euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde

beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van opdrachtnemer in
het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
10.3 Onder de voornoemde directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade,
voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze
voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van
opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan
opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover
opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe
schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
10.4 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder
begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie.
10.5 De voorgaande beperkingen aangaande de aansprakelijkheid van
opdrachtnemer vervallen voor zover er sprake is van opzet of bewuste
roekeloosheid van de bedrijfsleiding van opdrachtnemer.
11. Overmacht
11.1 Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting
jegens opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een
omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.
11.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast
hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten
komende oorzaken, voorzien of niet voor zien, waarop opdrachtnemer geen
directe invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is zijn
verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen. Opdrachtnemer mag zich ook
op overmacht beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de
overeenkomst verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verbintenis had
moeten nakomen.
11.3 Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de
verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode van
overmacht langer duurt dan twee maanden, dan zijn partijen gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade jegens
de wederpartij.
11.4 Indien opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn
verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze
zal kunnen nakomen, en aan het nakomen respectievelijk na te komen gedeelte
zelfstandige waarde toekomt, is hij gerechtigd om het reeds nagekomen

respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is
alsdan gehouden dit separaat gefactureerde gedeelte te betalen als ware er
sprake van een afzonderlijke overeenkomst daartoe.
12. Vrijwaring
12 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle eventuele aanspraken van
derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.
Indien opdrachtnemer door derden mocht worden aangesproken met betrekking
tot werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst, dan is opdrachtgever
gehouden opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan of te doen bijstaan
en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
Mocht opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van de daartoe geëigende
maatregelen, dan is opdrachtnemer gerechtigd daartoe zelf over te gaan. Alle
kosten en schade aan de zijde van opdrachtnemer ten gevolge van de aanspraak
van de derde zoals hier omschreven, komen integraal voor rekening en risico van
opdrachtgever.
13. Geheimhouding
13.1 Partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die gerelateerd is aan de
overeenkomst geheim te houden. Informatie geldt daarbij als vertrouwelijk als dit
door partijen als zodanig is benoemd of als dit inherent is aan de betreffende
informatie.
13.2 Moet opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke
uitspraak vertrouwelijke informatie aan daartoe aangewezen derden verstrekken,
dan is hij niet verplicht tot enige vorm van schadevergoeding of compensatie en is
opdrachtgever niet gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden.
14. Intellectuele eigendom
14. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem
toekomen op grond van de Auteurswet, naburige rechten en andere intellectuele
wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van de
overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te
gebruiken dan die in de overeenkomst is gelegen, voor zover hier geen afbreuk
wordt gedaan aan vertrouwelijke informatie tussen partijen en die vertrouwelijke
informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
15. Toepasselijk recht en geschillen
15.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is
Nederlands recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen die verband houden met de overeenkomst tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.

