MIJNBURO+ ALGEMENE VOORWAARDEN 2015
Artikel 1: Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en het nakomen van alle tussen de opdrachtgever en
Mijnburo+ gesloten overeenkomsten.
2. Voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
Artikel 2: Offertes, aanbiedingen
1. Aanbiedingen van Mijnburo+ zijn vrijblijvend tenzij anders overeengekomen.
2. Wijzigingen in aanbiedingen en/of opdrachten zijn alleen geldig wanneer deze schriftelijk door Mijnburo+ aan de
opdrachtgever zijn bevestigd.
Artikel 3: Proeven, drukproeven of modellen
1. Modellen, druk- of andere proeven dienen door de opdrachtgever zorgvuldig te worden beoordeeld. Vervaardigde proeven,
welke niet bij de prijs zijn inbegrepen, worden separaat in rekening gebracht.
2. Goedkeuring van proeven, drukproeven of modellen door de opdrachtgever geschiedt bij voorkeur schriftelijk en geldt als
erkenning dat Mijnburo+ de werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
3. Geringe afwijkingen tussen ontwerp en het geleverde ontwerp, tekening, kopie of model, respectievelijk, druk-, of andere proef,
zijn geen reden voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.
Artikel 4: Prijzen
1. Alle prijzen zijn excl. BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen.
2. Bij samengestelde aanbiedingen wordt bij afname van een deel van het werk, een nieuwe offerte gemaakt voor de te leveren
deelwerkzaamheden.
3. Wanneer bij herhalende werkzaamheden geen prijs is overeengekomen, worden de kosten op vergelijkbare grondslag als het
voorgaande werk in rekening gebracht.
4. Mijnburo+ is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen bij een of meer van de volgende omstandigheden:
a) In geval van stijging van de kosten van materialen, halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering nodig zijn, stijging van
verzendkosten, lonen, werkgeverslasten, sociale verzekeringen, andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering
van nieuwe en verhoging van overheidsheffingen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen,
omstandigheden die met voorgaande vergelijkbaar zijn.
b) In geval van extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopie, schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke
informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever aan te
leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die Mijnburo+ tot meer
werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten.
c) In geval van buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te
verwerken materialen en producten.
d) In geval van auteurscorrecties, gewijzigde specificaties of gewijzigde instructies door opdrachtgever na ontvangst van het
werk, tekeningen, modellen, zet-, druk- en andere proeven.
Artikel 5: Betalingen
1. Mijnburo+ hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. Betalen in termijnen is mogelijk bij overleg hierover voor aanvang van
een project.
2. Bij niet tijdige betaling (lid 1), is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschuldigde rente,
gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder kosten voor
advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de
hoofdsom met rente en met een minimum van €100,00.
Artikel 6: Wijze van levering en leveringstermijn
1. De aflevering geschiedt volgens afspraak en kan niet verplicht in gedeelten plaatsvinden tenzij vooraf schriftelijk
overeengekomen.
2. Een door Mijnburo+ opgegeven leveringstermijn is indicatief tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een
uiterste termijn betreft.
3. Vervoer (inclusief transmissie van data) en opslag van leveringen is voor rekening en risico van de opdrachtgever tenzij
schriftelijk anders overeengekomen.
4. Het aannemen van leveringen van Mijnburo+ door de vervoerder geldt als bewijs dat het onderhavige uiterlijke in goede staat
verkeerde.
Artikel 7: Eigendom en eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Mijnburo+ ontwikkelde masterfiles, ontwerpen en concepten, al dan niet tot stand gekomen met behulp van door de
opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken (productiemiddelen, halffabrikaten, hulpmiddelen, ontwerp-tekeningen,
modellen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen en films) blijven eigendom van
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Mijnburo+, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
2. Ontwikkelde masterfiles, ontwerpen en concepten worden gemiddeld 5 jaar na eerste reproductie bewaard.
3. Afleidingen en reproducties van door Mijnburo+ ontwikkelde masterfiles, ontwerpen en concepten zijn en blijven eigendom van
Mijnburo+ tot de opdrachtgever alle onderhavige verplichtingen voor het ontwikkelen, inclusief rente en kosten, heeft voldaan.
Artikel 8: Aanvaarding en reclames
1. Klachten en reclames dienen uiterlijk binnen 8 dagen nadat opdrachtgever het (verborgen) gebrek heeft geconstateerd,
schriftelijk aan Mijnburo+ kenbaar te worden gemaakt.
2. Klachten en reclames die later dan 3 maanden nadat de geleverde zaken zijn afgeleverd worden ingediend, leiden niet tot
enige aansprakelijkheid van Mijnburo+.
3. Klachten over facturering dienen schriftelijk, binnen 8 dagen na factuurdatum aan Mijnburo+ kenbaar gemaakt te worden.
Daarna wordt de factuur als geaccepteerd beschouwd.
4. De prestatie van Mijnburo+ geldt als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in
gebruik heeft genomen, bewerkt of verwerkt, aan derden geleverd, respectievelijk in gebruik doen nemen, doen bewerken of
verwerken of aan derden doen leveren.
Artikel 9: Rechten van derden en/of Auteursrechten
1. De opdrachtgever vrijwaart Mijnburo+ van aanspraken die derden krachtens de Auteurswet 1912 of andere (inter)nationale
regelgeving op het gebied van auteursrecht of recht van industrieel eigendom dan wel het recht met betrekking tot de
onrechtmatige daad, met betrekking tot aan Mijnburo+ beschikbaargestelde zaken (productiemiddelen, halffabrikaten,
hulpmiddelen, ontwerp-tekeningen, modellen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische
opnamen en films).
2. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede
twijfel ontstaat of blijft bestaan, is Mijnburo+ bevoegd, maar niet gehouden, de nakoming van de overeenkomst op te schorten
tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan, dat Mijnburo+ door de nakoming van de overeenkomst
geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal Mijnburo+ de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.
3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft Mijnburo+ steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat
kan ontstaan op de door haar bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals kopie, ontwerptekeningen,
modellen, informatiedragers computerprogrammatuur, bestanden, fotografische opnamen, films en soortgelijke productie- en
hulpmiddelen.
Artikel 10: Overmacht
1. Tekortkomingen van Mijnburo+ in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge overmacht in de ruimste zin van het woord,
worden aangemerkt als niet aan Mijnburo+ toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de
overeenkomst of op schadevergoeding.
2. Bij overmacht in evenbedoelde zin heeft Mijnburo+ het recht om de termijn van uitvoering van de overeenkomst met de duur
van de overmachtsituatie te verlengen, danwel de overeenkomst, voorzover nog niet uitgevoerd, te annuleren, zonder dat de
opdrachtgever in een der gevallen recht heeft op schadevergoeding.
Artikel 11: Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van Mijnburo+ uit hoofde van de overeenkomst met de opdrachtgever is beperkt tot het voor de opdracht
te factureren bedrag.
2. Mijnburo+ is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat de opdrachtgever de
vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd,
respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
3. Mijnburo+ is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep
van de opdrachtgever.
4. Indien Mijnburo+ terzake van enige schade door een derde aansprakelijk wordt gesteld met betrekking tot overeengekomen
werkzaamheden voor opdrachtgever, zal de opdrachtgever haar volledig vrijwaren.
Artikel 12: Verval van vorderingen
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is, vervallen alle met de opdracht samenhangende vorderingen op Mijnburo+,
waaronder begrepen vergoeding van schade of boetes, twee jaar na de dag waarop de geleverde zaak of verrichte dienst
verband houdt is gefactureerd, tenzij binnen die termijn deze vordering bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.
Artikel 13: Toepasselijk recht
1. De overeenkomst tussen Mijnburo+ en de opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlands recht. Geschillen m.b.t. de
overeenkomst zijn, voorzover zij de bevoegdheid van de rechtbank sector kanton te boven gaan, onderworpen aan het oordeel
van de rechtbank te Utrecht.

