Betalingsvoorwaarden
Algemene voorwaarden gedeponeerd onder nummer 32149545 bij de Kamer van Koophandel in Almere

Artikel 1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten en de daaruit
voortvloeiende werkzaamheden en diensten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 2
2.1 Betaling dient, onverminderd het in de volgende leden bepaalde, te geschieden binnen 30 dagen
2.2 Wij dragen zorg voor tijdige facturering. Deelfacturering is te allen tijde mogelijk, tenzij zulks
uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten. Uitsluiting van het recht van deelfacturering kan echter
nimmer de in de navolgende leden genoemde kosten betreffen.
2.3 Na overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim, en zijn wij gerechtigd
vanaf de datum van het verzuim tot aan de dag der algehele voldoening de op het moment van de
factuurdatum geldende wettelijke rente te rekenen over het openstaande, nog niet voldane bedrag
2.4 De opdrachtgever is, vanaf de datum van het verzuim, tevens verschuldigd de redelijke kosten ter
vaststelling van schade en aansprakelijkheid.
2.5 De opdrachtgever is aan ons vanaf de datum van het verzuim wegens administratiekosten
verschuldigd 2 % van de overeengekomen prijs, met een minimum van €7,50 (excl. BTW) en voorts,
vanaf het moment dat wij de incasso van de factuur uit handen hebben gegeven aan een derde, de
kosten van buitengerechtelijke juridische hulp en bijstand. Deze kosten bedragen minimaal 15 % van
de overeengekomen prijs, met een minimum van € 150,- (excl. BTW).
2.6 Betalingen na de datum van het verzuim vinden eerst plaats tot mindering van de kosten,
vervolgens van de verschenen rente en pas daarna van de openstaande hoofdsom en de lopende
rente.
Artikel 3
3.1 Wij zijn bevoegd de werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever op te schorten als de
opdrachtgever de door ons verzonden facturen onbetaald laat.
3.2 In geval van een dergelijke opschorting blijft de opdrachtgever gehouden de overeengekomen
prijs voor onze werkzaamheden geheel te voldoen. Hij kan dan geen aanspraak maken op
vermindering van deze prijs op grond van het feit dat wij de werkzaamheden onvolledig hebben
verricht.
3.3 Wij zullen slechts dan weer onze werkzaamheden hervatten indien de opdrachtgever niet langer
in verzuim is, en voorts, op een daartoe strekkend verzoek van ons, voldoende zekerheden stelt voor
de verdere nakoming van zijn verbintenissen.
3.4 Blijft de opdrachtgever na aanmaning door ons in verzuim, dan zijn wij gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden door een enkele daartoe strekkende verklaring, gericht aan de
opdrachtgever. De door ons te verrichten werkzaamheden zullen alsdan worden geacht te zijn
voltooid. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de gevolgschade die wij lijden op grond van de
gedragingen van de opdrachtgever zoals bedoeld in dit artikel.
Artikel 4
4.1 Tot op het moment waarop de door ons verzonden facturen zijn voldaan, blijven wij eigenaar van
de ten behoeve van de opdrachtgever vervaardigde journalistieke artikelen, informatieve of andere
schriftelijke communicatie in woord en beeld en door ons ontwikkelde trainingen.
4.2 Vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is hebben wij te allen tijde het recht de door
ons geleverde en vervaardigde journalistieke artikelen, informatieve of andere schriftelijke
communicatie in woord en beeld en door ons ontwikkelde trainingen terug te nemen, onverminderd
de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van de factuur en de kosten als bedoeld in artikel 2,
en de kosten gemoeid met de terugname van in dit artikel genoemde zaken.
Artikel 5
Op al onze overeenkomsten is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen zullen
worden behandeld door een bevoegd rechter in Nederland.

