ALGEMENE VOORWAARDEN
VAN US MEDIA B.V.

DEFINITIES
Us Media: de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Us Media B.V., ingeschreven in het
Register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr: 34 22 92 34
Opdrachtgever: de wederpartij van Us Media, waarmee een overeenkomst inzake de (grafische en/of
technische) ontwikkeling van programmatuur (waaronder internet sites), het ontwerpen van designs en
andere gerelateerde producten (software, cd-roms), alsmede aanvullende dienstverlening (het
operationeel houden / het bijwerken van internet sites), wordt aangegaan.
Offerte: elk mondeling of schriftelijk vrijblijvend aanbod van Us Media.
Materialen: alle systemen, modellen, (grafische) tekeningen, schema's en programma's,
documentatie, werkinstructies en documenten, die in verband met de uitvoering van de
overeengekomen werkzaamheden aan Us Media of door Us Media ter beschikking worden gesteld.
Informatiedragers: alle formulieren en voor computer leesbare informatiedragers waarop gegevens
zijn of kunnen worden vastgelegd.
Apparatuur: computers met bijbehorende systeemprogrammatuur alsmede bijbehorende machines,
installaties en hulpmiddelen, waarmee gegevens op informatiedragers worden vastgelegd, verwerkt of
afgedrukt. Dit begrip omvat mede de Benodigde Apparatuur.
Programmatuur: computerprogramma's alsmede nieuwe releases daarvan, met bijbehorende
documentatie en de informatiedragers waarop deze zijn vastgelegd, met uitzondering van
systeemprogrammatuur.
Maatwerkprogrammatuur: specifiek voor Opdrachtgever ontwikkelde programmatuur.
Standaardprogrammatuur: niet specifiek voor Opdrachtgever ontwikkelde programmatuur.
Systeemprogrammatuur: vóór aflevering op computers geïnstalleerd computerprogramma dat nodig
is om de programmatuur te doen functioneren.
Design: grafische vormgeving van websites, huisstijlontwerp.

Artikel 1 Algemeen, toepassing
1.1

De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle door Us Media aangekondigde
aanbiedingen, uitgebrachte offertes alsmede op alle door Us Media gesloten overeenkomsten.

1.2

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig voor zover deze door Us Media en
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Opdrachtgever vooraf schriftelijk zijn overeengekomen.
1.3

De voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten tussen Us Media en Opdrachtgever,
waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.

1.4

De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand
gewezen.

1.5

De specifieke afspraken in de betreffende overeenkomst(en) prevaleren boven de bepalingen in deze
voorwaarden.

Artikel 2 Offerte/Overeenkomst
2.1

Alle door Us Media uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend.

2.2

Offertes van Us Media zijn bindend na ontvangst van een door Opdrachtgever getekende
opdrachtbevestiging.

2.3

Indien binnen een maand na het uitbrengen van enige offerte geen overeenkomst is aangegaan, geldt
deze - behoudens uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen afwijkende bepalingen - als vervallen.

2.4

Indien na het verstrekken van de opdracht blijkt dat de door Opdrachtgever in eerste instantie
aangeleverde informatie in ernstige mate onvolledig of onjuist is, behoudt Us Media zich alsnog het
recht voor om de offerte te laten vervallen. Dit zal schriftelijk aan Opdrachtgever bekend gemaakt
worden.

2.5

Wijzigingen in de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen Us Media en
Opdrachtgever zijn overeengekomen.

Artikel 3 Termijnen van levering
3.1

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de termijnen van levering nimmer aan te merken als
fatale termijnen. Zij geven slechts een indicatie van het werkelijke tijdstip van de beoogde levering.

3.2

Bij niet tijdige levering dient Opdrachtgever Us Media schriftelijk in gebreke te stellen en haar een
redelijke termijn te geven haar verplichtingen na te komen. Bij niet tijdige levering heeft Opdrachtgever
geen recht op schadevergoeding, doch slechts recht op restitutie van hetgeen krachtens de
overeenkomst reeds aan Us Media is betaald.

Artikel 4 Levering
4.1

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt de levering op het adres dat aan Us Media
door Opdrachtgever is verstrekt.

4.2

Opdrachtgever is verplicht de ten behoeve van hem vervaardigde producten op het overeengekomen
moment van bezorging / levering af te nemen. Vanaf de levering gaat het risico van
waardevermindering of tenietgaan van het product over op Opdrachtgever.

4.3

Bij afwezigheid van Opdrachtgever op moment van levering, bij weigering de ten behoeve van hem
vervaardigde producten af te nemen of bij nalatigheid van de zijde van Opdrachtgever inzake de
verstrekking van informatie of instructies, noodzakelijk voor de juiste levering, zal Us Media gerechtigd
zijn de door haar gemaakte kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.
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4.4

Us Media is gerechtigd incassokosten in rekening aan Opdrachtgever te brengen indien
Opdrachtgever in gebreke blijft met het nakomen van zijn verplichtingen. Onder “incassokosten” vallen
zowel de gerechtelijke alsook de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 5 Prijzen en Betaling
5.1

Alle door Us Media gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW.

5.2

Alle in rekening gebrachte bedragen zullen door de opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum,
zonder korting of inhouding, worden voldaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5.3

Us Media baseert de in de offerte genoemde prijzen op de op het moment van aanbieding geldende
prijzen, koersen, belastingen, lonen, rechten, lasten etc. In geval van verhoging van deze factoren zal
Us Media gerechtigd zijn de overeengekomen prijzen te wijzigen, ook al vindt de verhoging plaats
ingevolge reeds bij de aanbieding of aanvaarding of bevestiging te voorziene omstandigheden, een en
ander met inachtneming van de ter zake geldende wettelijke voor-schriften.

5.4

Extra kosten, veroorzaakt door het werken buiten normale kantooruren op verzoek van Opdrachtgever zullen in rekening worden gebracht.

5.5

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient 50% van de overeengekomen prijs door middel
van vooruitbetaling plaats te vinden en de betaling van de overige 50% bij aflevering.

5.6

Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, is Us Media gerechtigd
nadere zekerheid te verlangen. Indien Opdrachtgever niet bereid zal zijn nadere zekerheid te
verstrekken zal Us Media gerechtigd zijn de overeenkomst op te schorten/te ontbinden zoals nader in
artikel 19.2 bepaald.

5.7

Indien betaling niet tijdig door Opdrachtgever heeft plaats gevonden is Opdrachtgever aan Us Media
verschuldigd een rente, de hoogte waarvan overeenkomt met de hoogte van de dan geldende
wettelijke rente, zulks gerekend vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de
datum van de feitelijke betaling. Eventuele incassokosten (zowel buitengerechtelijk alsook
gerechtelijk) komen geheel voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 6 Geheimhouding
6.1

Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de voor de andere
partij toegankelijke of ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

6.2

Alle offertes en concepten (bevattende, onder andere, ideeën) door Us Media aan Opdrachtgever
overlegd of met deze besproken zijn van vertrouwelijke aard.

6.3

Opdrachtgever is er mee bekend, dat de geleverde programmatuur, ontworpen designs en andere
materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Us Media bevatten. Opdrachtgever
verbindt zich deze informatie in programmatuur, designs en materialen geheim te houden en noch
tijdens noch na de uitvoering door Us Media van de opdracht aan enige derde bekend te maken.

Artikel 7 Tussentijdse wijzigingen
7.1

Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt, dat de feitelijke omstandigheden een behoorlijke
uitvoering belemmeren of dreigen te belemmeren of dat een wijziging of uitbreiding van de te
verrichten werkzaamheden nodig is, zullen partijen tijdig hun medewerking aan de wijziging van de
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oorspronkelijke overeenkomst verlenen.
7.2

Indien de wijziging wordt veroorzaakt door omstandigheden, die Us Media kende of behoorde te
kennen alvorens zij de opdracht aanvaardde, dan zullen de eventuele extra kosten die daaruit
voortvloeien, voor rekening van Us Media zijn, terwijl indien dat niet het geval is, de extra kosten voor
rekening van Opdrachtgever zullen komen.

7.3

Indien echter de extra kosten de overeengekomen prijs met meer dan tien procent zouden verhogen,
zal Us Media gerechtigd zijn de overeenkomst te beëindigen. In dat geval zal Opdrachtgever slechts
de op basis van de dan geldende gebruikelijke tarieven van Us Media een naar redelijkheid te bepalen
vergoeding voor de tot dat tijdstip verrichte werkzaamheden aan Us Media dienen te voldoen, tenzij
deze voor Opdrachtgever zonder de totstandkoming van het beoogde eindresultaat geen enkele
waarde hebben.

7.4

Indien Opdrachtgever tijdens het uitvoeren van de opdracht nadere opdrachten geeft of de bestaande
opdracht wenst te wijzigen, zal - behoudens het hiervoor geregelde - zulks slechts mogelijk zijn indien
Us Media zulks aanvaardt en Opdrachtgever de daarvoor verschuldigde (extra) kosten voldoet.

7.5

Het eenmaal door de Opdrachtgever geaccepteerde design zal op verzoek van Opdrachtgever door
Us Media gewijzigd kunnen worden tegen een nader tussen partijen overeen te komen prijs.

7.6

Bij het wijzigen van een overeenkomst zullen nieuwe levertijden overeengekomen worden.

Artikel 8 Garantie, uitsluitingen
8.1

Garantie op niet door Us Media ontwikkelde standaardprogrammatuur
a)

8.2

8.3

Ten aanzien van niet door Us Media ontwikkelde standaardprogrammatuur bestaat slechts
aanspraak op garantie voor zover deze door de fabrikant of de leverancier wordt verleend.

Garantie op door Us Media ontwikkelde standaardprogrammatuur
a)

Ten aanzien van de door Us Media ontwikkelde standaardprogrammatuur geldt na aflevering
van de (gelicentieerde) programmatuur een garantieperiode van drie maanden, gedurende
welke Us Media de deugdelijke werking ervan garandeert in overeenstemming met de door
haar verstrekte specificaties van eigenschappen en functies.

b)

Op grond van deze garantie zal Us Media onvolkomenheden in de (gelicentieerde)
programmatuur, die zich voordoen binnen de garantieperiode en schriftelijk te harer kennis zijn
gebracht, zo spoedig mogelijk en zonder kosten voor Opdrachtgever opsporen en herstellen. Dit
zal op zodanige wijze geschieden dat de toepassingen c.q. toepassingsmogelijkheden voor
Opdrachtgever na aangebrachte herstellingen niet verminderd zullen zijn.

c)

Onder "onvolkomenheden" worden verstaan alle in de (gelicentieerde) programmatuur
voorkomende fouten en gebreken, voor zover deze het beoogde gebruik van de (gelicentieerde)
programmatuur belemmeren.

Uitsluiting van garantieaanspraken.
a)

Door Opdrachtgever kan geen aanspraak op garantie worden gedaan indien:
•

De onvolkomenheden het gevolg zijn van het verschaffen van onjuiste of onvolledige
informatie door Opdrachtgever aan Us Media;
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•

Opdrachtgever de door Us Media geleverde programmatuur of ontwikkelde design op
een andere wijze of voor een ander doel gebruikt dan waarvoor deze (voor zover aan Us
Media bekend) is bestemd, geleverd of ontwikkeld;

•

In de door Us Media geleverde programmatuur of ontwikkelde design door anderen dan
Us Media wijzigingen zijn aangebracht of deze anderszins is bewerkt;

•

Opdrachtgever in gebreke is gebleven inzake enige (betalings)verplichting jegens Us
Media.

b)

Indien uit een door Us Media naar aanleiding van een garantieaanspraak ingesteld onderzoek
blijkt dat de oorzaak van enige onvolkomenheid niet gelegen is in de (gelicentieerde)
programmatuur / ontworpen design, noch anderszins voor rekening van Us Media dient te
komen, dan zal Opdrachtgever de kosten die Us Media ter zake van dit onderzoek heeft
gemaakt, vergoeden.

c)

Us Media sluit elke garantie op systeemprogrammatuur uit.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1

Us Media is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van het door Opdrachtgever
verstrekken van onjuiste of gebrekkige gegevens of materialen. Extra werkzaamheden en kosten
welke worden veroorzaakt door een dergelijk handelen of nalaten van Opdrachtgever mogen door Us
Media tegen de geldende tarieven aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

9.2

Us Media is voorts niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt aan apparatuur en/of
gegevensbestanden die het gevolg zijn van door Us Media uitgevoerde werkzaamheden/ontworpen
designs.

9.3

Us Media is niet aansprakelijk voor de juistheid van inlichtingen en adviezen welke door haar en haar
medewerkers worden verstrekt, voordat de overeenkomst met Opdrachtgever tot stand komt.

9.4

Us Media is niet aansprakelijk voor schade of storingen door ander gebruik van het product dan direct
nodig is voor het benutten van de overeengekomen functionaliteit.

9.5

Us Media staat er niet voor in dat de programmatuur zonder onderbreking of gebreken zal
functioneren voor zover deze onderbrekingen of storingen het gevolg zijn van:
a)

onderbrekingen in de stroomtoevoer naar de hardware waarop de programmatuur is
geïnstalleerd;

b)

andere niet door Us Media veroorzaakte omstandigheden, zoals storingen in software of
hardware componenten waarvan de geleverde programmatuur afhankelijk is;

c)

het onjuist omgaan met de programmatuur, waaronder mede te verstaan het niet in acht nemen
door de gebruikers van foutmeldingen alsmede het uitvoeren van handelingen betreffende de
functionaliteit van de programmatuur die niet uitdrukkelijk zijn beschreven in de
overeenkomst;uitval en /of onbereikbaarheid van de internet site als gevolg van storingen in de
verbinding met Internet, storingen in het telefoonnet of volledige bezetting van de inbel lijnen.

© Us Media 2012 (v20111108)

vertrouwelijk

Pagina 5/9

Artikel 10 Beperking aansprakelijkheid
10.1 De totale eventuele aansprakelijkheid van Us Media, met inbegrip van maar niet beperkt tot de
aansprakelijkheid uit wanprestatie of onrechtmatige daad is in geen geval hoger dan het totale bedrag
dat de verzekeraar van Us Media in het voorkomend geval uitkeert aan Us Media.
10.2 Us Media is niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder begrepen verloren gegane of verminkte
gegevens, omzetverlies en winstderving veroorzaakt door haar werkzaamheden.
10.3 De beperking respectievelijk uitsluiting van aansprakelijkheid in de leden 1 en 2 is niet van toepassing
in geval van schade veroorzaakt door de opzet of grove schuld van Us Media.

Artikel 11 Risico computervirussen
11.1 Opdrachtgever garandeert Us Media dat er redelijkerwijs alles aan zal worden gedaan dat de aan Us
Media ter beschikking gestelde materialen vrij van computervirussen zijn.
11.2 Opdrachtgever vrijwaart Us Media voor elke aansprakelijkheid inzake het overbrengen van
computervirussen. Us Media zal geregeld de door haar in gebruik zijnde materialen controleren op
computervirussen en deze trachten te voorkomen, dan wel verwijderen. Wanneer blijkt dat er gerede
kans is geweest op overdracht van computervirussen op systemen van Opdrachtgever, zal Us Media
dit met spoed aan Opdrachtgever kenbaar maken. Dezelfde informatieplicht rust op Opdrachtgever.

Artikel 12 Reclames
Reclames over gebreken in de programmatuur / het design dienen binnen acht dagen na aflevering
schriftelijk aan Us Media te zijn gemeld, bij gebreke waarvan iedere aanspraak vervalt en Opdrachtgever
wordt geacht de door Us Media vervaardigde producten te hebben aanvaard en geaccepteerd.

Artikel 13 Auteurs- en modellenrechten
13.1 Us Media behoudt zich alle industriële en intellectuele eigendomsrechten voor met betrekking tot de
door haar verschafte materialen en vervaardigde producten / ontworpen designs alsmede de daarin
vervatte (technische) uitvindingen, (grafische) tekeningen, en modellen.
13.2 Het auteursrecht, het recht van tekening of modellen ten aanzien van het voorlopige en definitieve
ontwerp en van de ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen alsmede ten aanzien van
de daarna vervaardigde exemplaren van het product komen toe aan Us Media.
13.3 Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen Us Media en Opdrachtgever wordt aangegaan
met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekeningen en/of
modellen, blijven deze rechten bij Us Media. Rechten op uitvindingen en know-how, ook indien
verworven tijdens het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever, blijven
eigendom van Us Media.
13.4 Us Media garandeert dat zij voor het door haar geleverde of in opdracht van haar ontworpen materiaal
geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als zodanig over hetgeen ontworpen is vrijelijk kan
beschikken.
13.5 Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het doen van onderzoek door Us
Media naar het bestaan van merken, rechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten of
auteursrechten van derden.
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13.6 Us Media behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot de door haar
ontwikkelde programmatuur / ontworpen designs, c.q. alsmede andere voortbrengselen van de geest.
13.7 Het is Opdrachtgever verboden om in door Us Media geleverde producten voorkomende
aanduidingen omtrent auteursrechten te wijzigen en/of te verwijderen.
13.8 Wanneer Us Media een gebruiksrecht op een product verleent aan Opdrachtgever, dan zijn hierop van
toepassing de bepalingen van de betreffende gebruiksrecht- overeenkomst.
13.9 Het staat Us Media vrij om technische maatregelen te nemen ter bescherming van de
eigendomsrechten van de door haar geleverde producten, zolang deze maatregelen een goede
werking van de producten niet in de weg staan.

Artikel 14 Gebruiksrecht Opdrachtgever
14.1 Het is Opdrachtgever toegestaan reservekopieën van de programmatuur / ontworpen designs,
handleidingen etc. te maken ten behoeve van zijn onderneming. Hierbij dient in acht te worden
genomen dat het gebruiksrecht verstrekt wordt op slechts één exemplaar. Indien het gebruik van
meerdere exemplaren gewenst is, kan dit uitsluitend na schriftelijke toestemming van en onder de
alsdan door Us Media te stellen voorwaarden.
14.2 In alle andere gevallen is het Opdrachtgever niet toegestaan kopieën te maken, deze aan derden ter
beschikking te stellen, dan wel ter inzage te verlenen, anders dan na de voorafgaande schriftelijke
toestemming van Us Media en onder de door haar te stellen voorwaarden.

Artikel 15 Medewerking Opdrachtgever
15.1 Ten behoeve van de ontwikkeling en/of aanpassing van door Us Media bij Opdrachtgever te
installeren c.q. geïnstalleerde materialen zal Us Media op korte termijn na verzoek, voldoende
toegang dienen te krijgen tot de computersystemen van Opdrachtgever.
15.2 Vanwege de noodzaak dat Opdrachtgever zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de
overeenkomst, zal Opdrachtgever Us Media steeds tijdig alle (naar algemene maatstaven) als nuttig
en noodzakelijk te beschouwen informatie dienen te verstrekken.

Artikel 16 Benaderen personeel Us Media
16.1 Het is Opdrachtgever verboden om personeel, in dienst van of in opdracht handelende van Us Media,
aan te bieden bij hem in dienst te treden of op soortgelijke voet werkzaamheden voor hem uit te
voeren. Als het initiatief rechtstreeks van het personeelslid / opdrachtuitvoerder van Us Media uitgaat,
is het Opdrachtgever verboden met deze in onderhandelingen te treden zonder uitdrukkelijk door Us
Media verleende schriftelijke toestemming daartoe, tenzij een dergelijk initiatief het gevolg is van de
reactie op een advertentie in kranten of andere media.
16.2 De uit het vorige lid voortvloeiende verboden en verplichtingen zijn onderworpen aan een termijn van
één jaar na beëindiging van de overeenkomst tussen Us Media en Opdrachtgever.

Artikel 17 Boete
17.1 In geval van overtreding van het bepaalde in de artikelen 6-(geheimhouding) zal door Opdrachtgever
een boete jegens Us Media verschuldigd zijn ad € 10.000,00 (zegge: tienduizend euro) per
overtreding.
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17.2 In geval van overtreding van het bepaalde in artikel 16-(Benaderen Personeel Us Media) zal voor elk
van die overtredingen door Opdrachtgever een boete jegens Us Media verschuldigd zijn ad €
50.000,00 (zegge : vijftigduizend euro) per overtreding.
17.3 In geval van overtreding van het bepaalde in artikel 14-(Gebruiksrechten Opdrachtgever) zal voor elke
overtreding door Opdrachtgever een boete jegens Us Media verschuldigd zijn ten bedrage van vier
maal de prijs van het geleverde product, onverminderd het recht van Us Media om vergoeding van de
eventuele door haar geleden of te lijden schade te vorderen.

Artikel 18 Overmacht
18.1 Us Media is niet aansprakelijk, indien en voor zover Us Media haar verbintenissen niet kan nakomen
door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak alsmede elke
omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of
wanprestatie door haar toeleveranciers, transportmogelijkheden en werkstakingen gelden uitdrukkelijk
als overmacht.
18.2 Indien en voor zover Us Media haar verbintenissen door overmacht niet kan nakomen, behoeft
Opdrachtgever het daarmede overeenkomende gedeelte van de overeengekomen prijs niet te
betalen.
18.3 Indien de overmacht drie maanden heeft geduurd, of indien vaststaat dat overmacht langer dan drie
maanden zal duren, kunnen beide partijen de overeenkomst tussentijds beëindigen zonder
inachtneming van een opzegtermijn, met dien verstande dat zodanige tussentijdse beëindiging niet
langer mogelijk is nadat de verbintenis, waarvan de nakoming tijdelijk was verhinderd alsnog wordt
nagekomen.

Artikel 19 Tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Opdrachtgever en ontbinding
19.1 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Us Media, zal hij
daarvoor reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
19.2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Us Media in bovenvermeld geval het recht
hebben de gesloten overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele zonder
rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te hare keuze. Dit recht heeft Us Media
eveneens, indien Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, faillissement of surseance
van betaling wordt aangevraagd/ verleend, of indien zijn roerende en onroerende zaken in beslag
worden genomen, zijn bedrijf zich in liquidatie bevindt of door een derde c.q. derden is of wordt
overgenomen of indien hij het voornemen heeft zich tijdelijk of permanent buiten Nederland te
vestigen. In al deze gevallen zullen alle vorderingen die Us Media op Opdrachtgever heeft terstond
opeisbaar zijn.

Artikel 20 Annulering door opdrachtgever
20.1 In geval van tussentijdse annulering of opzegging van de opdracht door de opdrachtgever, is de
opdrachtgever verplicht het volledig overeengekomen honorarium van Us Media, alsmede de door Us
Media inmiddels gemaakte kosten (of kosten waartoe zij zich verplicht heeft) betrekking hebbende op
de opdracht, te vergoeden.
20.2 Bij overmacht of bepaalde gedragingen of handelingen aan de zijde van opdrachtgever, waardoor het
van Us Media redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij de opdracht verder vervult, heeft Us
Media het recht de opdracht neer te leggen. Us Media heeft dan de keuze om het tot dan toe bereikte
resultaat aan opdrachtgever ter beschikking te stellen tegen betaling van het honorarium voor de tot
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op dat moment gemaakte kosten, of de bereikte resultaten niet aan de opdrachtgever ter beschikking
te stellen, zonder dat zij dan een vergoeding voor de verrichte arbeid en de gemaakte kosten kan
vorderen.

Artikel 21 Wijzigingen onderhavige voorwaarden
21.1 Us Media behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen en zal
Opdrachtgever tenminste een maand voordat de wijziging van kracht wordt op de hoogte stellen.
21.2 Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wenst te accepteren, zal hij tegen de
datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst kunnen opzeggen.

Artikel 22 Toepasselijk recht, bevoegde rechter
22.1 De onderhavige voorwaarden alsmede alle overeenkomsten waarop deze van toepassing zijn, zijn
onderworpen aan het Nederlands Recht.
22.2 Alle geschillen ten aanzien van een overeenkomst, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van
toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van
zodanige overeenkomst, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam.
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