
magenta ontwerpers

algemene voorwaarden
per 1 januari 2003

Artikel 1 Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeen-

komsten tussen Magenta Ontwerpers (hierna te noemen:

Magenta) en de rechtspersoon of natuurlijke persoon die

Magenta opdracht verstrekt tot het verlenen van diensten en/of

het leveren van goederen (hierna te noemen: de opdracht-

gever). Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op door

Magenta uitgebrachte offertes. Afwijkingen van deze voorwaar-

den zijn slechts bindend indien deze uitdrukkelijk schriftelijk

zijn overeengekomen.

Artikel 2 Offerte en overeenkomst

1. Alle mondelinge en schriftelijke offertes zijn vrijblijvend,

tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot

levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig deel van

de voor het geheel opgegeven prijs.

3. De opdrachtgever dient de opdracht schriftelijk te beves-

tigen. Indien de opdrachtgever dit nalaat en de opdracht door

Magenta wordt bevestigd, geldt de inhoud van deze bevesti-

ging, tenzij de opdrachtgever binnen acht dagen bezwaar

maakt. Indien geen van beide partijen de opdracht bevestigt

en Magenta met instemming van de opdrachtgever een begin 

heeft gemaakt met de uitvoering van de opdracht, wordt de

opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben

verstrekt.

Artikel 3 Uitvoering van de opdracht

1. De opdrachtgever dient Magenta tijdig in het bezit te stellen

of te doen stellen van volledige, juiste en duidelijke gegevens,

digitale bestanden en materialen, die voor een tijdige en juiste

levering noodzakelijk zijn.

2. Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht

verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht moeten

tijdig aan Magenta ter kennis worden gebracht.

3. Alvorens levering van een ontwerp plaatsvindt, stelt

Magenta de opdrachtgever in de gelegenheid het ontwerp –

bijvoorbeeld aan de hand van een opmaakproef of drukproef –

te controleren en goed te keuren.

4. Een door Magenta opgegeven termijn voor het volbrengen

van een ontwerp en/of het leveren van goederen is indicatief,

tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat het een

uiterste termijn betreft.

5. Opdrachten aan derden worden door of namens, en voor

rekening en risico van de opdrachtgever verstrekt, tenzij anders

overeengekomen.

6. Indien door of namens de opdrachtgever aan derden

opdrachten worden verstrekt met betrekking tot de verveelvou-

diging van een ontwerp, houdt Magenta zich – waar nodig –

beschikbaar voor overleg.

Artikel 4 Auteursrecht

1. Het auteursrecht van voorlopige en definitieve ontwerpen,

schetsen, modellen en werktekeningen, alsmede verveelvoudi-

gingen daarvan, komt toe aan en blijft berusten bij Magenta,

tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Magenta garandeert dat geleverde ontwerpen door of

vanwege Magenta zijn ontworpen en dat Magenta daarover als

auteursrechthebbende kan beschikken.

3. Magenta heeft het recht een ontwerp van zijn naam te

voorzien. Zonder schriftelijke toestemming van Magenta zal de

opdrachtgever het werk niet zonder deze naamsvermelding

openbaar maken of verveelvoudigen.

4. De opdrachtgever vrijwaart Magenta voor aanspraken 

inzake auteursrechten met betrekking tot door of vanwege de

opdrachtgever verstrekte materialen en/of digitale bestanden

die bij de opdracht zijn gebruikt.

Artikel 5 Gebruiksrecht

1. Het uitsluitend recht van gebruik van een ontwerp komt

toe aan de opdrachtgever, voor zover dit betreft het recht van

openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de

bestemming en oplage die bij de opdracht zijn overeengeko-

men. Indien over bestemming of oplage geen afspraken zijn

gemaakt, dan gelden het eerste gebruik en de eerste oplage,

zoals bij de opdracht overeengekomen.

2. Indien opdrachtgever een ontwerp ruimer wenst te gebrui-

ken dan bij de opdracht overeengekomen, dienen partijen een

nieuwe overeenkomst met betrekking tot het gebruiksrecht te

sluiten.

3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan wijzigingen aan te

brengen in een ontwerp, tenzij Magenta hiertoe schriftelijke

toestemming heeft gegeven. Magenta zal deze toestemming

niet weigeren indien dat in strijd met de redelijkheid zou zijn.

De opdrachtgever dient Magenta als eerste in de gelegenheid te

stellen een door hem gewenste wijziging uit te voeren.



4. Magenta heeft het recht geleverde ontwerpen te gebruiken

voor eigen promotie, tenzij anders overeengekomen.

5. Indien een ontwerp of onderdeel daarvan in serie wordt

vervaardigd, zal de opdrachtgever Magenta na gereedkomen

van het verveelvoudigde ontwerp kosteloos tien exemplaren ter

beschikking stellen. Bij zeer kleine oplagen zal een kleiner

aantal van toepassing zijn.

Artikel 6 Eigendomsrecht

1. Tenzij anders overeengekomen, blijven door Magenta ter

beschikking van de opdrachtgever gestelde materialen, zoals

schetsen en werktekeningen, films, cd-roms, diskettes en

andere opslagmedia, eigendom van Magenta.

2. Bij beschadiging of tenietgaan van materialen als bedoeld

in het vorige lid wordt de schade in rekening gebracht.

Artikel 7 Honorarium en kosten

1. In het honorarium is een vergoeding voor gebruik van het

ontwerp, overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen

bestemming en oplage, begrepen.

2. Kosten die Magenta maakt voor de uitvoering van een

opdracht welke niet vallen onder de normale overheadkosten

worden naast het honorarium in rekening gebracht.

3. Indien Magenta door een gewijzigde of foutieve opdracht,

of door het ontbreken van door of vanwege de opdrachtgever

aan te leveren volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens,

digitale bestanden en materialen, genoodzaakt is meer werk-

zaamheden te verrichten, zullen deze afzonderlijk in rekening

worden gebracht.

Artikel 8 Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuur-

datum.

2. Indien na de termijn als genoemd in lid 1 geen betaling is

ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en zal hem een

rente over het factuurbedrag in rekening worden gebracht,

gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 2%.

3. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, met

betrekking tot de invordering van de door de opdrachtgever

verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen, zijn voor reke-

ning van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten wor-

den gesteld op tenminste 15% van het verschuldigde bedrag

met een minimum van € 125,–.

4. Magenta is gerechtigd de kosten zoals bedoeld in artikel 7

lid 2 bij voorschot in rekening te brengen.

5. Indien met de uitvoering van de opdracht, gerekend vanaf

de opdrachtverlening, een periode is gemoeid van meer dan

zes weken, is Magenta gerechtigd gedurende de opdracht de 

tot op dat moment verrichte werkzaamheden en/of geleverde

goederen naar redelijkheid in rekening te brengen.

6. Indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet

nakomt, worden de door Magenta in het kader van de overeen-

komst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort

totdat deze verplichtingen wel zijn nagekomen.

Artikel 9 Beëindiging opdracht

1. Wanneer de opdrachtgever een eenmaal verleende

opdracht intrekt, heeft Magenta het recht het volledige honora-

rium, alsmede de gemaakte kosten, in rekening te brengen.

2. Indien door omstandigheden onafhankelijk van de wil van

Magenta niet redelijkerwijs van Magenta kan worden verlangd

dat de opdracht verder wordt vervuld, heeft Magenta het recht

de uitvoering van de opdracht te staken zonder dat enige scha-

devergoeding kan worden verlangd. In een dergelijk geval heeft

Magenta recht op het honorarium voor de tot dat moment ver-

richte werkzaamheden en vergoeding van de tot dat moment

gemaakte kosten, en is Magenta verplicht de bereikte resultaten

aan de opdrachtgever over te dragen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

1. Magenta is niet aansprakelijk voor fouten of onvolkomen-

heden in een ontwerp of daarin opgenomen teksten of afbeel-

dingen, indien de opdrachtgever het ontwerp, conform artikel 3

lid 3, heeft gecontroleerd en akkoord bevonden.

2. Magenta is niet aansprakelijk voor fouten of onvolkomen-

heden die bij de uitvoering van de opdracht ontstaan, indien

deze het gevolg zijn van het niet tijdig of niet aanleveren door

of vanwege de opdrachtgever van volledige, juiste en duidelijke

gegevens, digitale bestanden en materialen, waaronder begre-

pen correcties op proeven. Magenta is niet aansprakelijk voor

fouten in de verwerking van door de opdrachtgever mondeling

verstrekte gegevens.

3. De aansprakelijkheid van Magenta voor schade uit hoofde

van enige overeenkomst met de opdrachtgever is beperkt tot de

hoogte van het overeengekomen honorarium.

Artikel 11 Toepasselijk recht

1. Op overeenkomsten tussen Magenta en de opdrachtgever is

het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden

voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
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