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I Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tot uitvoering van
werkzaamheden of verrichten van diensten door Studio HG.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden dan wel voorwaarden van de wederpartij van Studio HG (verder: opdrachtgever) zijn
alleen geldig als zij schriftelijk door Studio HG zijn bevestigd of aanvaard. In geval van strijdigheid tussen deze
voorwaarden en die van de opdrachtgever prevaleren deze voorwaarden.
3. Als deze voorwaarden eenmaal toepasselijk zijn geweest op een overeenkomst met een bepaalde opdrachtgever
zullen zij steeds van toepassing zijn op alle volgende overeenkomsten met- en offertes voor die opdrachtgever, tenzij in
een speciaal geval uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
4. Als enige bepaling van deze voorwaarden mocht blijken ongeldig te zijn, worden partijen geacht in de plaats daarvan
een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar doel en strekking zo dicht mogelijk
benadert, en laat dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.
II Aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen van Studio HG zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, en kunnen door Studio HG
worden herroepen binnen 3 dagen nadat zij door de opdrachtgever zijn aanvaard.
2. Aanbiedingen zijn steeds gebaseerd op de van de opdrachtgever ontvangen gegevens en op uitvoering onder
normale en voorzienbare omstandigheden en tijdens normale werkuren.
3. Aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van zestig dagen, tenzij anders aangegeven, en iedere aanbieding vervalt
door een volgende.
4. Alle bij een aanbieding verstrekte stukken en gegevens worden naar beste weten verstrekt maar zijn voor Studio HG
niet bindend; Studio HG blijft te allen tijde bevoegd daarin wijzigingen aan te brengen.
5. De bij een aanbieding verstrekte stukken en gegevens als hiervoor onder 4 bedoeld blijven steeds eigendom van
Studio HG. De opdrachtgever mag deze niet kopiëren, aan anderen tonen of op enige wijze gebruiken.
III Totstandkoming overeenkomsten
1. Opdrachten en overeenkomsten worden voor Studio HG eerst bindend nadat deze door Studio HG schriftelijk zijn
aanvaard respectievelijk bevestigd of doordat met de uitvoering daarvan een aanvang wordt gemaakt.
2. Voor werkzaamheden van zodanige aard en omvang dat daarvoor geen offerte of opdrachtbevestiging wordt
verstuurd wordt de factuur en het zonder protest behouden daarvan beschouwd als de overeenkomst terzake.
3. Wijzigingen in en aanvullingen op bestaande opdrachten of overeenkomsten zijn eveneens pas bindend nadat zij
schriftelijk door Studio HG zijn bevestigd.
IV Prijzen
1. Tenzij anders aangegeven gelden opgegeven prijzen franco het door de opdrachtgever aangegeven adres, mits in
Nederland gelegen, en steeds exclusief omzetbelasting of andere vanwege de prestaties van overheidswege opgelegde
belastingen of heffingen. Studio HG zal deze belastingen of heffingen in rekening kunnen brengen aan de opdrachtgever.
2. De prijzen zijn steeds gebaseerd op de wisselkoersen en het prijspeil ten tijde van het doen van de aanbieding
respectievelijk het tot stand komen van de overeenkomst. Als zich nadien wijzigingen voordoen in de wisselkoersen,
vervoerskosten, in lonen, salarissen of sociale lasten of in andere kostprijsbepalende factoren zal Studio HG gerechtigheid
zijn deze door te berekenen aan de opdrachtgever.
3. Als de omstandigheden waaronder een opdracht moet worden uitgevoerd wijziging ondergaan ten opzichte van wat bij
aanvaarding van de opdracht normaal en voorzienbaar was, zal Studio HG de door deze wijzigingen ontstane extra kosten
aan de opdrachtgever in rekening kunnen brengen.
4. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij op verzoek van de opdrachtgever, hetzij om andere redenen noodzakelijk, zullen
beschouwd worden als meerwerk als daardoor meer kosten ontstaan en als minderwerk als daardoor kosten worden
bespaard. Meer- en minderwerk zullen naar billijkheid worden verrekend met de betaling van de hoofdsom.
V Prestaties Studio HG
1. Studio HG zal de aan haar opgedragen werkzaamheden uitvoeren naar de eisen van goed en deugdelijk werk,
overeenkomstig de aan haar verleende opdracht c.q. de gesloten overeenkomst. Zij zal bevoegd zijn om, waar haar dit
nodig of wenselijk voorkomt, voor de uitvoering der opgedragen werkzaamheden derden in te schakelen.
2. Tot de door Studio HG te verrichten prestaties behoort uitsluitend de uitvoering van de werkzaamheden overeenkomstig
de daarvan gegeven omschrijving in de aanbieding, de opdracht of andere stukken die aan de rechtsverhouding tussen
partijen ten grondslag liggen. In geval van tegenstrijdigheid daartussen prevaleert steeds de laatste van Studio HG
afkomstige of door Studio HG uitdrukkelijk aanvaarde beschrijving.
3. Alle voorbereidende en bijkomende werkzaamheden die niet in de omschrijving zijn vermeld behoren niet tot de door
Studio HG te verrichten prestaties en zullen, wanneer zij door Studio HG worden uitgevoerd, worden beschouwd als
meerwerk.

VI Verplichtingen opdrachtgever
1. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat Studio HG tijdig kan beschikken over alle gegevens en documenten die
voor de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden zijn vereist, voorzover blijkens de opdracht Studio HG niet zelf
daarin dient te voorzien.
2. De opdrachtgever zal ervoor zorgen dat de door anderen te verrichten werkzaamheden zo worden uitgevoerd dat
Studio HG daarvan geen hinder of vertraging ondervindt maar de door haar uit te voeren werkzaamheden ongestoord kan
verrichten.
3. Als de aanvang of voortgang van de door Studio HG te verrichten werkzaamheden wordt gehinderd of vertraagd door
factoren die niet aan Studio HG zijn te wijten zal de opdrachtgever de daardoor veroorzaakte kosten en schade aan
Studio HG dienen te vergoeden.
VII Termijn van uitvoering
1. Door Studio HG opgegeven termijnen van uitvoering zijn slechts indicatief maar niet bindend. Aan overschrijding
daarvan kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen.
2. De opgegeven termijnen van uitvoering gaan niet eerder in dan nadat de opdrachtgever alle vereiste gegevens aan
Studio HG ter beschikking heeft gesteld en worden steeds verlengd met de tijd gedurende welke de opdrachtgever in
gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Studio HG en/of met de tijd die Studio HG nodig heeft voor het
verrichten van meerwerk of voor wijzingen in de oorspronkelijke opdracht.
3. Verrichte werkzaamheden worden als voltooid beschouwd wanneer Studio HG aan de opdrachtgever kennis heeft
gegeven van de voltooiing en deze het resultaat der werkzaamheden heeft goedgekeurd. Kleine gebreken die aan de
bruikbaarheid niet afdoen zullen geen reden vormen om de goedkeuring te weigeren.
4. Als de opdrachtgever nalaat het resultaat der werkzaamheden op te nemen na ontvangst van de kennisgeving van
voltooiing zal het werk geacht worden te zijn goedgekeurd na verloop van 8 dagen sinds die kennisgeving.
5. Als de opdrachtgever de goedkeuring onthoudt wegens gebreken aan het werk zal hij gehouden zijn daarvan binnen 8
dagen na de kennisgeving van voltooiing aan Studio HG een complete opgave te verstrekken en deze in staat te stellen
de beweerde gebreken te verhelpen, en zal de goedkeuring alsnog worden gegeven nadat de gebreken ten genoegen
van de opdrachtgever zijn verholpen.
VIII Auteursrechten
1. De opdrachtgever garandeert Studio HG, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de
verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopij, zetsel, modellen,
tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen
inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale,
supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom
dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart Studio HG zowel in - als buiten
rechte voor alle aanspraken die derden krachtens evenbedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.
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 Studio HG bevoegd maar niet gehouden de nakoming van overeenkomst op te
schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat Studio HG door de nakoming van de
overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal Studio HG de opdracht alsnog binnen een redelijke
termijn uitvoeren.
3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft Studio HG steeds de rechthebbende op het auteursrecht
dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals kopij, figuren,
informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke
produktie- en hulpmiddelen ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de
factuur zijn vermeld.
4. De door Studio HG volgens zijn vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen,
modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische
opnamen, litho’s, films en soortgelijke produktie- en hulpmiddelen evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving
behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of
andere wettelijke bescherming voor Studio HG bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig
produktieproces worden verveelvoudigd.
5. De opdrachtgever verkrijgt na levering door Studio HG het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door Studio HG in het
kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet 1912 of van werken in de zin van lid 4 van
dit artikel. Het evenbedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken en
houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van enig produktieproces.
IX Betaling
1. Facturen dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na de datum van verzending, door overmaking naar een ten
name van Studio HG staande bankrekening.
2. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen zal verrekening van wederzijdse vorderingen niet zijn toegestaan. Klachten
schorten de verplichting tot betaling niet op.

3. Als de opdrachtgever met enige betaling in vertraging is, zal over het achterstallig bedrag zonder nadere aanmaning
of in gebrekenstelling een rente verschuldigd zijn van 1,5 % per maand of gedeelte van een maand, te rekenen vanaf de
vervaldatum, onverminderd alle overige rechten van Studio HG. Als de opdrachtgever na tot betaling te zijn gemaand in
gebreke blijft met de voldoening van verschuldigde bedragen zal Studio HG bevoegd zijn de uitvoering van opgedragen
werkzaamheden te temporiseren of stil te leggen totdat de opdrachtgever aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
Opgegeven termijnen van (op)levering worden met de daar door veroorzaakte vertraging verlengd.
4. Alle door de opdrachtgever verschuldigde bedragen worden direct opeisbaar door ontbinding van de overeenkomst
als hierna in hoofdstuk XII bedoeld.
5. Studio HG zal steeds bevoegd zijn van de opdrachtgever nadere zekerheid voor de betaling te verlangen alvorens aan
te vangen of verder te gaan met de uitvoering van een opdracht of overeenkomst.
X Overmacht
1. Als Studio HG door overmacht wordt verhinderd haar verplichtingen jegens de opdrachtgever (verder) na te komen zal
zij niet aansprakelijk zijn voor enige daardoor veroorzaakte schade en het recht hebben, zonder tot schadevergoeding
gehouden te zijn, hetzij de overeenkomst te ontbinden hetzij de verdere uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te
schorten voor zolang als de overmacht voortduurt.
2. In geval van ontbinding van de overeenkomst wegens overmacht zal Studio HG recht hebben op betaling voor al
hetgeen zij tot het moment van de ontbinding heeft geleverd resp. verricht.
3. Onder overmacht wordt ten deze verstaan iedere omstandigheid buiten de macht van Studio HG, al of niet
voorzienbaar, waardoor de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of zodanig wordt
bemoeilijkt dat deze redelijkerwijs niet van Studio HG gevergd kan worden, zoals bijvoorbeeld oorlog, oorlogsgevaar,
vijandelijkheden, oproer, rellen overheidsmaatregelen, brand explosie, storm, overstroming, aardbeving etc.
XI Aansprakelijkheid
1. Studio HG aanvaardt slechts aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor schade, ontstaan als gevolg van een aan
Studio HG toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst of door onrechtmatige daad, indien deze
door haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en voor zover de verzekeraar tot uitkering overgaat.
2. Buiten de in lid1 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende
prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van
6 maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan € 25.000,-.
3. De opdrachtgever zal Studio HG dienen te vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade die
voortvloeien uit of verband houden met door Studio HG geleverde diensten.
4. Studio HG is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
5. Studio HG zal niet aansprakelijk worden gesteld, indien de opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich terzake van het
ontstaan van de schade, rechtstreeks op een derde dan wel op zijn verzekeringsmaatschappij te verhalen.
XII Ontbinding
1. Als de opdrachtgever in gebreke blijft met de nakoming van zijn verplichtingen zal Studio HG gerechtigd zijn de
uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk op te schorten of te temporiseren, dan wel zonder rechterlijke
tussenkomst de overeenkomst te ontbinden.
2. Alle kosten en schaden die worden veroorzaakt door het in gebreke blijven van de opdrachtgever komen voor diens
rekening.
3. De opdrachtgever zal in gebreke zijn door de enkele niet-nakoming van enige verplichting, zonder dat daartoe een
nadere ingebrekestelling is vereist.
4. Studio HG zal tevens gerechtigd zijn de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden:
a. als de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt;
b. als de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
c. als ten laste van de opdrachtgever enig beslag wordt gelegd;
d. als de opdrachtgever komt te overlijden c.q. (als rechtspersoon) wordt ontbonden;
e. als de opdrachtgever het vrij beheer over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest;
f. als de opdrachtgever zijn bedrijfsuitoefening staakt of aan derden overdraagt.
XIII Kosten
1. Alle kosten die Studio HG naar haar oordeel zal dienen te maken tot behoud of ter uitoefening van haar rechten jegens
de opdrachtgever, zowel in als buiten rechte, komen ten laste van de opdrachtgever.
XIV Rechts- en forumkeuze
1. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Studio HG wordt beheerst door Nederlands recht.
2. Geschillen, voortvloeiende uit de overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de
competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de plaats
van vestiging van Studio HG.
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