Algemene voorwaarden

OPDRACHTGEVER
De partij namens welke de offerte en opdracht mondeling, schriftelijk, telefonisch of per e-mail is
aangevraagd en goedgekeurd.

OPDRACHTNEMER
Coconut Communicatie, met vestigingsadres Kwartaalstraat 40 1335KK Almere, KvK-nummer:
53120485, hierbij vertegenwoordigd door Marie Louise Grove.
Artikel 1
De opdracht
Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van haar opdracht en vrijwaart
opdrachtnemer tegen claims van derden, die voortvloeien uit het uitvoeren van de opdracht.
Opdrachtnemer heeft de verplichting om zich in te spannen om voornoemde opdracht naar beste
kunnen uit te voeren en is gerechtigd hiervoor derden in te schakelen.
Artikel 2
Betaling
Facturen van opdrachtnemer dienen te zijn voldaan conform de in de factuur gestelde betaaltermijn.
a) Bij aanvang opdracht én oplevering is dit per omgaande. In andere situaties binnen 15 dagen.
b) Opdrachtnemer is gerechtigd voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht aanbetaling of
zekerheid te verlangen zoals vermeld in de offerte.
c) Indien een factuur op levering van goederen ziet, gaat het eigendom hiervan pas over na
betaling.
d) Facturatie van (maand)abonnementen geschiedt per kwartaal vooruit, in de 1e week van het
nieuwe kwartaal.
Artikel 3
Aansprakelijkheid
a) Indien opdrachtnemer aantoonbaar en bewijsbaar in gebreke blijft wordt de vergoeding c.q.
aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal het bedrag dat door de
verzekeringsmaatschappij van Opdrachtnemer uitgekeerd wordt. Opdrachtnemer heeft
hiertoe een Bedrijfsaansprakelijkheid en Beroepsaansprakelijkheid verzekering afgesloten.
b) Eventuele door opdrachtnemer verstrekte adviezen zijn altijd vrijblijvend en opdrachtnemer is
niet aansprakelijk voor door haar ingeschakelde derden.
c) Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 4
Intellectueel eigendom
a) Alle intellectuele eigendomsrechten, die door opdrachtnemer worden ingebracht komen
uitsluitend en volledig toe aan opdrachtnemer.
b) Opdrachtgever is na betaling van alle facturen eigenaar van de geleverde adviezen, rapporten,
teksten en uitingen zoals filmpjes.
c) Het resultaat van de geleverde diensten (zoals teksten, website, nieuwsbrieven, campagnes)
mag pas ná volledige betaling door opdrachtgever gebruikt worden.
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d) Het al dan niet gebruiken van het geleverde vrijwaart opdrachtgever niet van de
betalingsverplichting.
e) Opdrachtnemer heeft het recht opdrachtgever bij uitblijven van betaling van het geleverde te
sommeren gepubliceerde teksten, websites enz. te verwijderen.
f) Het is opdrachtnemer toegestaan om opdrachtgever met naam en logo te vermelden in haar
portfolio, zowel online als offline.

Artikel 5

Tot slot

Van de bepalingen in deze overeenkomst kan enkel schriftelijk met wederzijds goedvinden worden
afgeweken. Op deze overeenkomst zijn geen aanvullende algemene voorwaarden van toepassing en is
Nederlands recht van toepassing. Al hetgeen in deze overeenkomst is opgenomen voor
opdrachtnemer geldt ook voor door opdrachtnemer ingeschakelde derden.

Deze voorwaarden zijn aangepast per 28 januari 2019.
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