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scheiden in haar bezit zijn en kliënt ZI bovendien de door ZI voor de uitvoering der
werkzaamheden vereiste gegevens ter beschikking heeft gesteld. Deze overeengekomen
termijn(en) is/zijn geschorst, zodra en zolang kliënt in gebreke is met de betaling van
enig uit hoofde van dezelfde overeenkomst verschuldigd bedrag, danwel zolang ZI door
overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.
2. Overschrijding van de tijd waarbinnen ZI de diensten moet hebben verricht, door welke
oorzaak dan ook, zal kliënt, behoudens in geval van bewezen wanprestatie van ZI en/of uitdrukkelijk anders overeengekomen, nimmer recht geven op schadevergoeding, ontbinding
der overeenkomst of nietnakoming van enige verplichting, welke voor hem uit deze of
enig andere hiermede samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

ARTIKEL 11 AANSPRAKELIJKHEID.
ARTIKEL 1 BEGRIP.
Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van elke overeenkomst tussen ZAAT’S IDEE te
Kockengen - hierna te noemen ZI - en de opdrachtgever - hierna te noemen kliënt.

ARTIKEL 2 ALGEMEEN.
1. Verwijzing door opdrachtgever naar welke algemene voorwaarden dan ook wordt door ZI
niet aanvaard, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen. Kliënt kan zich niet
beroepen op het zogenaamde gewoonterecht.
2. Bij samentreffen van door kliënt gebezigde inkoopvoorwaarden en de leveringsvoorwaarden van ZI prevaleren deze laatste.

ARTIKEL 3 AANBIEDINGEN EN OPDRACHTEN.
1. Alle aanbiedingen van ZI aan kliënt zijn vrijblijvend en nimmer als bindend te
beschouwen.
2. Kliënt is door het verstrekken van enigerlei opdracht, op welke wijze dan ook, gebonden.
ZI is eerst aan enigerlei opdracht gebonden wanneer ZI de opdracht heeft aanvaard en
eventueel schriftelijk heeft bevestigd.
3. Bij opdrachten voor kliënt waarbij opdrachtgever van kliënt rechtstreeks in opdracht van
kliënt moet worden gefaktureerd wordt, bij achterwege blijven van betaling kliënt
aansprakelijk gesteld voor alle ontstane kosten.
4. Wijzigingen in de opdracht of overeenkomst zijn slechts dan van kracht, wanneer zij schriftelijk zijn overeengekomen. Wijzigingen die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de
prijsopgave kon worden gerekend, worden kliënt extra in rekening gebracht. Wijzigingen
met dien ten gevolge vermindering van kosten zullen aanleiding geven tot lagere
fakturering dan is overeengekomen. Wijzigingen dienen schriftelijk door kliënt ter kennis
van ZI te worden gebracht; kliënt draagt het risiko van een onjuiste uitvoering van een
niet schriftelijk gegeven wijziging en de tenuitvoerlegging ervan.
5. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht of overeenkomst kunnen tot gevolg hebben
dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd - buiten verantwoordelijkheid
van ZI - wordt overschreden.

ARTIKEL 4 WERK VAN DERDEN.
1. Kliënt machtigt bij deze ZI uitdrukkelijk om werkzaamheden door derden voor rekening
en risiko van kliënt te doen verrichten, voorzover ZI dit binnen de grenzen van de aan ZI door
kliënt gegeven opdracht(en) nodig of wenselijk acht.
2. ZI zal - tenzij per geval uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen - nimmer
verplicht zijn zulke derden uit naam van kliënt voor hun werkzaamheden rechtstreeks te
voldoen; kliënt vrijwaart ZI tegen elke aanspraak welke derden jegens ZI zouden mogen
doen gelden op kosten, schaden en interessen, ontstaan als gevolg van werkzaamheden
door bemiddeling van ZI voor kliënt verricht.

ARTIKEL 5 EIGEN WERK.
1. Onder eigen werk dient te worden verstaan: artwork, werktekeningen, reprodukties en
dergelijke.
2. ZI berekent kliënt eigen werk alsmede vracht-, transport- en portokosten rechtstreeks op
eigen fakturen door.

ARTIKEL 6 EIGENDOMMEN VAN KLIËNT.
1. Omtrent gebruik, bewerking en verwerking van zaken die door of vanwege kliënt aan ZI zijn
toevertrouwd wordt uiterste zorgvuldigheid aangewend als ware het eigen zaken.
2. Onverminderd het in vorig lid bepaalde draagt kliënt te allen tijde het risiko voor de
bedoelde zaken. Indien het risiko gedekt moet worden dient kliënt voor verzekering zorg
te dragen.

ARTIKEL 7 SERVICE-FEE.
Met uitzondering van de in artikel 5 van deze leveringsvoorwaarden genoemde werkzaamheden brengt ZI voor alle in opdrachten en bijbehorende bevestigingen genoemde
werkzaamheden kliënt een service-fee in rekening.

ARTIKEL 8 BETALING.
1. Betalingen door kliënt aan ZI dienen binnen 15 dagen na faktuurdatum op de aangegeven bankrekening te geschieden, zonder aftrek van enige korting of schuldvergelijking,
tenzij anders is overeengekomen.
2. Indien kliënt niet voldaan heeft binnen de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn, wordt
hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft ZI zonder enige ingebrekestelling
het recht, aan kliënt daarvoor minimaal 2% rente per maand vanaf de vervaldag van de
faktuur extra in rekening te brengen, zomede alle door ZI gemaakte gerechtelijke en
buitengerechtelijke inkassokosten.
3. Echter uitsluitend bij betaling binnen 8 dagen na faktuurdatum kan door kliënt de eventueel opgevoerde 2% kredietbeperking van het bedrag exklusief BTW worden afgetrokken.
4. Voor opdrachten, welke een lange bewerkingstijd vereisen, kan betaling in overeenkomstige gedeelten worden verlangd. (Zie ook artikel 9 lid 2).
5. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de
invordering van het door kliënt verschuldigde en niet tijdig betaalde gemaakt, zijn voor
rekening van kliënt; zij worden op minimaal 15% van het betrokken bedrag gefixeerd en
zullen minstens 125,- euro bedragen.
6. Indien kliënt uiterlijk binnen 8 dagen na het ontvangen van de faktuur niet schriftelijk
heeft gereklameerd over de berekende prijs, wordt kliënt geacht de prijs te hebben goedgekeurd.
7. Indien kliënt in gebreke is geweest kan ZI onverminderd haar verdere rechten een redelijke
zekerheidsstelling eisen voor aanvang of tijdens enigerlei produktie voor kliënt.

ARTIKEL 9 DEELUITVOERING.
1. Het staat ZI vrij de opdracht of order in gedeelten uit te voeren.
2. Elke deellevering ter zake van goederen of diensten genoemd in de artikelen 4 en 5 van
deze leveringsvoorwaarden kan afzonderlijk worden gefaktureerd.

ARTIKEL 10 PRODUKTIE TERMIJN.
1. De termijn waarbinnen ZI de tussen ZI en kliënt overeengekomen diensten moet verrichten,
gaat in nadat ZI de opdracht schriftelijk heeft aangenomen, alle formaliteiten welke nodig
zijn voor de aanvang der werkzaamheden zijn vervuld, alle benodigde be

1. Kliënt staat tegenover ZI te allen tijde ervoor in dat het gebruik door ZI van door kliënt
verstrekte gegevens of anderszins ZI niet in strijd zal brengen met de wettelijke voorschriften of beschermende rechten van derden. Kliënt vrijwaart ZI in en buiten rechte
voor alle gevolgen van aanspraken, zowel financiële als andere, welke derden jegens
ZI geldend zouden mogen maken uit hoofde van schending van het in de eerste zin van
dit lid gestelde.
2. Kliënt is aansprakelijk voor de door kliënt gewenste inhoud van het geleverde (advertenties,
drukwerken, enz.).
3. Wijzigingen van advertentie-opdrachten vallen buiten onze verantwoordelijkheid en
verantwoording.
4. Aansprakelijkheid is uitgesloten voor alle schade tengevolge van fouten in advertenties,
drukwerken, enz. en foutieve plaatsing van advertenties.
5. Enigerlei schade, ontstaan aan eigendommen (zie artikel 6 lid 1), artwork, tekeningen,
dia’s, negatieven, foto’s enz. alsmede de kosten van rekonstruktie van het beschadigde
vallen buiten de aansprakelijkheid van ZI.
6. ZI kan op generlei wijze verantwoordelijk worden gesteld voor gebreken aan door kliënt
beschikbaar gestelde materialen.
7. Wanneer door kliënt of door derden, handelende op zijn last, niet gehandeld wordt overeenkomstig gemaakte afspraken of gesloten overeenkomsten, zal kliënt ZI niet aansprakelijk kunnen stellen voor schade, tengevolge hiervan ontstaan.
8. Evenmin zal kliënt ZI de verplichting kunnen opleggen, door bijzondere maatregelen de
schade, ontstaan door oorzaken in het vorig lid genoemd, zoveel mogelijk te beperken,
noch ZI aansprakelijk kunnen stellen voor het niet nemen van deze bijzondere maatregelen.
9. Kliënt is te allen tijde verantwoordelijk voor de te maken kosten die zijn verbonden aan de
inkoop van artwork, fotomaterialen, lithomaterialen, drukwerken, enz.
10. In bepaalde gevallen dienen toeleveranciers zelf de solvabiliteit van kliënt(en) van ZI vast
te stellen. In deze gevallen heeft ZI slechts een bemiddelende funktie en is niet aansprakelijk te stellen voor het eventueel in gebreke zijn van ZI’s kliënt(en).
11. Indien kliënt bij opdrachten als bemiddelaar fungeert blijft kliënt te allen tijde voor alle
gemaakte onkosten de opdracht(en) betreffende, volledig aansprakelijk (zie ook art. 3
lid 3).

ARTIKEL 12 GARANTIE.
1. Uiterlijk zichtbare gebreken moeten door kliënt schriftelijk worden gereklameerd, binnen
8 dagen nadat ZI de verrichtte werkzaamheden aan kliënt heeft geleverd of voorgelegd.
Bij gebreke van bedoelde reklame binnen genoemde termijn vervalt de garantieverplichting van ZI ten aanzien van die gebreken. Het beweerdelijk niet-nakomen van
garantieverplichtingen ontheft kliënt niet van verplichtingen, welke voor hem uit enige
overeenkomst met ZI mochten voortvloeien.
2. Vorderingen welke kliënt uit hoofde van garantieverplichtingen mocht hebben, vervallen
uiterlijk zes maanden nadat de werkzaamheden zijn verricht. ZI is van haar garantieverplichting geheel ontheven indien kliënt buiten voorkennis en toestemming van ZI werkzaamheden aan het door ZI verrichtte werk laat doen, of deze zelf verricht, dan wel indien
kliënt niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit
deze of uit enige andere hiermee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
3. De garantie voor werkzaamheden door ZI ten behoeve van kliënt aan derden opgedragen,
strekt zich slechts uit voor zover als bedoelde derden ZI effektief vrijwaren.
4. Alle tekeningen, mallen, litho’s, ontwerpen, schetsen, modellen en dergelijke, door of
namens ZI bij de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd, zijn evenals het gebruik
maken daarvan, haar onvervreemdbare eigendom.

ARTIKEL 13 OVERMACHT.
1. In geval van overmacht heeft ZI het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten of
de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat kliënt uit dien hoofde
enig recht op vergoeding van schade, kosten of interessen kan doen gelden.
2. Onder overmacht wordt ondermeer verstaan: oorlog (ook buiten Nederland), mobilisatie,
onlusten, overstromingen, stremmingen in het vervoer, stagnatie in respektievelijk beperking of stopzetting van levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan brandstoffen
en/of grondstoffen, brand, machinebreuk en andere kalamiteiten, stakingen en overigens
alle onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der grondstoffen en halffabrikaten, welke de normale bedrijfsgang van ZI verstoren en/of de uitvoering van de opdracht vertragen of onmogelijk maken.
3. In geval van overmacht stelt ZI kliënt onmiddellijk schriftelijk op de hoogte, bij gebreke
waarvan ZI zich nimmer op overmacht zal kunnen beroepen.

ARTIKEL 14 ANNULERING EN BEËINDIGING.
1. Indien kliënt de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan ZI
alle met het oog op de uitvoering van de opdracht redelijkerwijs gemaakte onkosten te
vergoeden.
2. Ingeval kliënt enige verplichting krachtens een overeenkomst niet, niet volledig of niet
tijdig nakomt, bij aanvrage van faillissement, surséance van betaling of liquidatie van zijn
bedrijf, wordt kliënt zonder verdere aankondiging geacht in gebreke te zijn, en heeft ZI
het recht zonder sommatie en/of rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder dat ZI tot enige schadevergoeding is verplicht.

ARTIKEL 15 NEDERLANDS RECHT.
De overeenkomst in al haar onderdelen wordt beheerst door Nederlands recht en wordt
geacht in Nederland te zijn gesloten. Uitsluitend de kompetente Rechter in Utrecht is in
eerste aanleg bevoegd kennis te nemen van geschillen of vorderingen betreffende overeenkomsten waarop deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn. ZI heeft daarboven
het recht als eiseres vorderingen aan te brengen bij de bevoegde Rechter in de woonplaats van gedaagde.

ARTIKEL 16 GELDIGHEID.
Door het verstrekken van enigerlei opdracht, op welke wijze dan ook, erkent kliënt de
leveringsvoorwaarden van ZI te kennen en hiermede akkoord te gaan. Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van elke overeenkomst tussen ZI en haar kliënt.

