Algemene Voorwaarden PGteksten
Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden worden de navolgende definities
gehanteerd:
a) Opdrachtnemer: PG teksten, gevestigd te Zevenhuizen,
Zuid-Holland;
b) Opdrachtgever: een natuurlijke of rechtspersoon, handelend
vanuit diens bedrijf of beroep, die Opdrachtnemer
uitdrukkelijk verzoekt om een opdracht uit te voeren.
c) Opdracht: een opdrac ht tot het opstellen, respectievelijk
redigeren van teksten, die door Opdrachtgever is verstrekt,
alsmede alle bijkomstige werkzaamheden;
d) Overeenkomst: een overeenkomst van opdracht, zoals
beschreven in afdeling 7 van boek 7 van het Burgerlijk
Wetboek
e) Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer tezamen.

Artikel 4. Contractduur, leveringstermijn, beëindiging van
de overeenkomst
1. De Overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor
bepaalde tijd, strekkende de periode die Opdrachtnemer
nodig heeft om de Opdracht uit te voeren. Opdrachtnemer
stelt Opdrac htgever voorafgaand aan de uit voering van de
Opdracht van deze periode in kennis.
2. De aangegeven termijn is nimmer een fatale termijn. Bij
overschrijding van dez e termijn dient Opdracht gever
Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en
Opdrachtnemer een redelijke termijn te verschaffen,
waarbinnen de Opdracht voorals nog afgerond dient te
worden.
3. Indien Opdracht nemer aan Opdracht gever heeft verzocht
om Opdrachtnemer informatie te doen toekomen, dan wel
indien Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan weten dat
Opdrachtnemer informatie behoeft, is Opdrachtnemer
bevoegd om de aanvang van de Opdracht uit te stellen tot
het moment, waarop alle informatie van Opdrachtgever is
ontvangen.
4. Opdrachtnemer is bevoegd om werkzaamheden uit te
besteden aan derden. In zulks geval zijn deze voorwaarden
overeenkomstig van toepassing op de werkzaamheden van
deze derden.
5. Opdrachtnemer is bevoegd om de Opdrac ht in delen uit te
voeren en deze delen ieder afzonderlijk te factureren. Indien
Opdrachtnemer hiervoor kiest, verkrijgt zij tevens de
bevoegdheid om de uit voering van de Opdracht op te
schorten, indien ten minste één der deelfacturen onbetaald
blijft.
6. Partijen hebben de bevoegdheid om de Overeenkomst aan
te passen, indien en voor zover dit door praktische
omstandigheden, dan wel wegens wijzigingen in wet- en
regelgeving noodzakelijk blijkt. Een aanpassing is slechts
rechtsgeldig wanneer deze schriftelijk is vastgelegd en door
beide Partijen voor akkoord is ondertekend.
7. De Overeenkomst kan door ieder der Partijen tussentijds
worden ontbonden middels een schriftelijke mededeling
daartoe aan wederpartij. Een tussentijdse opzegging wordt
slechts geacht rechtsgeldig te zijn gedaan, wanneer deze is
gedaan
middels
een
aangetek end
schrijven
of
deurwaardersexploot.
8. Eenieder der Partijen kan de Overeenkomst per direct
opzeggen, indien de wederpartij a) surséance van betaling
aanvraagt, b) het eigen faillissement aanvraagt, of c) in staat
van faillissement wordt gesteld.
9. Partijen zijn bevoegd om de nakoming van verplichtingen,
die hen op grond van de Overeenkomst toekomen, op te
schorten indien de wederpartij zijn verplichtingen niet
nakomt of er een sterk, gerecht vaardigd vermoeden bestaat
dat wederpartij op korter termijn niet meer aan zijn
verplichtingen kan of zal voldoen.

Artikel 2. Algemeen
1. Deze
voorwaarden zijn
van toepassing op alle
Overeenkomsten, waarop Opdrachtnemer deze van
toepassing heeft verklaard.
2. Van deze voorwaarden kan uitsluitend met wederzijds e
instemming
worden
afgeweken.
Indien
Partijen
overeenkomen van de voorwaarden af te wijken, kunnen
aan dit besluit slechts rechten worden ontleend indien en
voor zover deze schriftelijk zijn vastgelegd.
3. De
toepasselijkheid
van
de
Algemene
(Inkoop-)
Voorwaarden van Opdrac htgever wordt uitdrukkelijk van de
hand gewezen.
4. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op de diensten
van derden, indien en voor zover deze worden aangewend
teneinde de Opdracht uit te voeren.
5. Indien één of meerdere bepalingen op enig moment nietig
blijken, dan wel vernietigd worden, blijven de overige
bepalingen onverminderd van kracht. In zulks geval zullen
Partijen met elkaar in overleg treden, teneinde een
vervangende bepaling te formuleren, waarvan de strekking
gelijk is aan die van de nietige, respectievelijk vernietigde
bepaling.
6. Indien op enig moment onduidelijkheid ontstaat over de
uitleg van één of meerdere bepalingen, dan dient uitleg altijd
plaats te vinden naar de geest van de overige bepalingen.
7. Indien zich een situatie voordoet, waarin deze voorwaarden
niet voorzien, dient de situatie te worden beoordeeld naar de
geest van de algemene voorwaarden.
8. Wanneer Opdrachtnemer niet altijd een strikte naleving van
de voorwaarden vereist, impliceert dit nimmer dat de
voorwaarden niet van toepassing zijn. Opdracht nemer is te
allen tijde gerechtigd om per direct strikte naleving van de
voorwaarden te vereisen.
9. Indien deze voorwaarden zijn vertaald en er op enig moment
onduidelijkheid ontstaat over de inhoud van een vertaling,
dan is de Nederlandse tekst van deze voorwaarden, als
zijnde het origineel, steeds leidend voor de uitleg van
bepalingen.
10. Opdrachtnemer is bevoegd om Opdrachten, die ertoe
strekken teksten op te leveren in een andere taal dan de
Nederlandse taal, te weigeren.

Artikel 5. Informatieverschaffing
1. Opdrachtgever is gehouden Opdrac htnemer alle informatie
te doen toekomen, waarvan hij weet of redelijkerwijs had
kunnen weten, dat deze voor de uit voering van de Opdracht
noodzakelijk
zijn, alsmede de informatie waarom
Opdrachtnemer uitdrukkelijk heeft verzocht.
2. Opdrachtnemer zal Opdrac htgever periodiek over de
voortgang van de Opdracht informeren middels mondelinge,
respectievelijk
schriftelijke mededelingen hieromtrent,
alsmede door toezending van deelproducten en concepten.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen hebben een beperkte
geldigheidsduur van dertig dagen na dagtekening, tenzij
uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Indien
Opdrachtgever in de tussenliggende periode geen reactie
geeft, wordt de Opdracht geacht te zijn afgewezen.
2. Opdrachtgever kan aan een offerte of aanbieding nimmer
rechten ontlenen, wanneer hij weet of redelijkerwijs had
moeten begrijpen, dat de aanbieding of offerte een
verspreking of verschrijving bevat. Bij twijfel is
Opdrachtgever te allen tijde gehouden om nadere informatie
in te winnen bij Opdrachtnemer.
3. Alle offert es en aanbiedingen zijn strikt persoonlijk. Derden
kunnen hieraan nimmer rechten ontlenen.
4. Wanneer een offerte of aanbieding betrekking heeft op
meerdere Opdrachten, wordt Opdrachtgever geacht de
offerte of aanbieding als geheel te accepteren of af te wijzen.
Deelacceptatie is niet toegestaan.

Artikel 6. Geheimhouding
1. Opdrachtnemer is gehouden alles wat zij in het kader van de
Opdracht van Opdrachtgever verneemt, dan wel wat zij
gedurende de uit voering van de Opdracht over
Opdrachtgever ontdekt, geheim te houden.
2. Opdrachtnemer is ert oe gehouden om (delen van) de
Opdracht geheim te houden. Het openbaar maken van de
Opdracht is slechts voorbehouden aan de Opdrachtgever.
3. Opdrachtnemer is bevoegd om vertrouwelijke informatie t e
delen met derden, die door haar, dan wel door
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Opdrachtgever zijn aangewend om de Opdracht mede t e
doen uitvoeren.
4. Opdrachtgever is op zijn beurt gehouden alle communicatie
en documentatie, die omt rent de Opdracht wordt gevoerd,
respectievelijk overlegd, alsmede alles wat hij over
Opdrachtnemer ontdekt, voor derden geheim te houden.

de overeenk omst schade lijden en waarvan de oorz aak aan
andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is.
2. Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht
worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden
Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en
onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval
verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke
blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is
Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf
daartoe over t e gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van
Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen
integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 7. Tarieven, onkosten en wijzigingen
1. Tarieven die tussen Partijen zijn overeengekomen, zijn te
allen tijde exclusief B TW en andere verhogingen van
overheidswege,
alsmede
exclusief
onk osten,
tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Tussen Partijen overeengekomen tarieven zijn slechts van
toepassing op de Opdracht,
waarvoor deze zijn
overeengekomen. Voor latere Opdrachten kunnen hieraan
geen rechten worden ontleend.
3. Opdrachtnemer is bevoegd om de onkosten voor de volgende
kostenposten door te belasten:
1. reizen;
2. telefonie;
3. kosten van derden;
4. kosten, die in opdracht van Opdrachtgever zijn gemaakt;
5. kosten,
die
redelijkerwijs
voor
rekening
van
Opdrachtgever behoren te komen.

Artikel 11. Overmacht
1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige
verplichting jegens Opdrachtgever indien zij daartoe
gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid, die niet is
te wijten aan schuld, en noch kracht ens de wet, een
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor
haar rekening komt.
2. Onder overmac ht wordt in deze algemene voorwaarden
verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende
oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer
geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer
niet in staat is zijn verplichtingen na t e komen. Werkstakingen
in het bedrijf van Opdrachtnemer of van derden daaronder
begrepen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op
overmac ht te beroepen, indien de omstandigheid die
(verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt
nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht
voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.
Indien dez e periode langer duurt dan twee maanden, dan is
ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden,
zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere
partij.
4. Voor zoveel Opdracht nemer ten tijde van het intreden van
overmac ht 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 Opdracht nemer 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 8. Facturatie, betaling en incasso
1. Opdrachtgever ont vangt een factuur van Opdrachtnemer
wanneer de Opdracht is afgerond, tenzij anders is
overeengekomen. De opdracht wordt geacht te zijn afgerond
wanneer deze uitdrukkelijk door Opdrachtgever akkoord is
bevonden.
2. Indien Partijen zijn overeengekomen dat in delen wordt
gefactureerd, dan ont vangt Opdrachtgever de facturen
volgens de overeengekomen interval.
3. Opdrachtgever is gehouden om de factuur binnen vijftien
dagen na dagtekening te voldoen in de valut a waarin is
gefactureerd en op een door Opdracht nemer aangewezen
bankrekening.
4. Geschillen t ussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer
schorten de betalings verplichting van Opdrachtgever nimmer
op.
5. Indien betaling van de factuur binnen de in lid 3 van dit artikel
gestelde termijn uitblijft, is Opdrachtnemer gerechtigd om
alles in het werk te stellen om betaling vooralsnog te
verkrijgen. De hieruit voort vloeiende kosten komen voor
rekening van Opdrachtgever. Deze kosten worden berekend
op basis van de Wet Inc assokosten en bedragen ten minste
veertig euro. Indien Opdrachtnemer aantoonbaar meer
kosten heeft moeten maken, dan is Opdracht nemer bevoegd
de werkelijk gemaakte kosten te vorderen.
6. Opdrachtnemer is bevoegd om de werkzaamheden ter
verkrijging van de factuur uit handen te geven aan een
incassobureau, deurwaarder of (incasso-) advocaat. De
kosten die hieruit voort vloeien komen voor rekening van
Opdrachtgever.

Artikel 11. Intellectueel eigendom
1. De intellectuele eigendomsrechten zijn eigendom van
Opdrachtgever.
2. Indien Opdrachtgever deze rec hten niet verkrijgt op grond van
art. 6 Auteurswet, dan zal Opdrachtnemer haar volledige
medewerking
verlenen
teneinde
de
intellectuele
eigendomsrechten conform de Auteurswet over te dragen.
3. Opdrachtgever verleent Opdracht nemer het niet-exclusieve
recht om onderdelen van de Opdracht te mogen
hergebruiken in andere Opdrachten, tenzij Opdrachtgever
hiermee schade wordt berokkend. Opdrac htnemer is
nimmer bevoegd een Opdracht geheel over te nemen en op
leveren als ware het een origineel.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, in zowel
directe als indirecte zin, die (ogenschijnlijk) is ontstaan door
het gebruik van door haar opgeleverde Opdrachten, tenzij
kan worden vastgesteld dat de schade is ontstaan door
bewuste nalatigheid of roekeloosheid van Opdrachtnemer.
2. Indien Opdrachtnemer op grond van de Wet, de
jurisprudentie, de gewoonte, dan wel de in het rechts verkeer
geldende opvatting, toch aansprakelijk is, beperkt de
schadevergoeding zich tot het bedrag dat door de
verzekeraar van Opdrachtnemer wordt uitgekeerd. Indien
Opdrachtnemer niet verzekerd blijkt, is de maximale
vergoeding beperkt tot twee maal de waarde van de (deel-)
factuur.
3. Opdrachtgever is derhalve aansprakelijk voor alle schade, in
zowel directe als indirecte zin, die Opdrachtnemer tijdens de
uit voering van de Opdracht lijdt en waarvan kan worden
aangetoond dat deze door het toedoen, respectievelijk
nalaten van Opdrachtgever is ontstaan.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegd rechter
1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing. Ook indien en voor zover de Overeenkomst in
het buitenland wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van
het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Indien Partijen met elkaar in geschil raken en zij dit geschil
niet in goed overleg kunnen beslechten, is eenieder der
Partijen gerechtigd om het geschil aan een bevoegde
rechter voor te leggen. Uitsluitend de rec hter in het
arrondissement ’s-Gravenhage is bevoegd van het geschil
kennis te nemen.

Artikel 10. Vrijwaring
1. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor event uele
aanspraken van derden, die in verband met de uit voering van
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Artikel 13. Vindplaats en wijziging van de voorwaarden
1. Opdrachtnemer stelt deze voorwaarden op het eerste verzoek
kosteloos aan Opdrachtgever te beschikking. Daarnaast
worden deze voorwaarden bij aanvang van de Opdracht
eenmalig ter beschikking gesteld.
2. Opdrachtnemer is bevoegd om de voorwaarden naar eigen
inzicht en goeddunken aan te passen, in te korten of uit te
breiden, zowel ten voordele als ten nadele van
Opdrachtgever.
3. Van toepassing zijn steeds de voorwaarden, zoals die golden
bij het aangaan van de Overeenkomst.
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