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Artikel 1. Algemeen

3.2 Seefore behoudt zich het recht voor werkzaamheden te laten verrichten door

1.1. Gegevens van Seefore B.V.;

derden, en is gerechtigd derden in te schakelen om de overeenkomst na te komen.

Telefoonnummer: 085 -0656437 (bereikbaar tijdens kantooruren)
E-mailadres: info@seefore.nl
KvK-nummer: 70544247
Btw-identificatienummer: NL8583.68.067.B.01

3.3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat gegevens die noodzakelijk zijn voor
uitvoering van de Overeenkomst tijdig aan Seefore worden verstrekt. Seefore heeft
het recht nakoming op te schorten indien niet alle noodzakelijke gegevens zijn
aangeleverd Tevens heeft Seefore het recht extra kosten in rekening te brengen

1.2 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de

indien deze kosten voortvloeien uit het niet op tijd aangeleverd krijgen van deze

navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

gegevens.

Opdrachtgever: diegene die een overeenkomst aangaat met Seefore , een offerte
aanvraagt bij Seefore of gebruik maakt van de door Seefore aangeboden diensten.
Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Seefore en Opdrachtgever.

3.4. Indien Opdrachtgever aan Seefore informatiedragers, elektronische bestanden
of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische
bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten. Indien Opdrachtgever niet

1.3. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen

aan deze verplichting voldoet, komt de schade die hieruit voortvloeit voor zijn

Seefore en haar Opdrachtgever, waaronder alle door Seefore of Opdrachtgever

rekening.

gedane aanbiedingen en tussen partijen gesloten overeenkomsten.
3.5. Indien op locatie van Opdrachtgever, en in het kader van de opdracht
1.4. Deze algemene voorwaarden worden tegenover iedere Opdrachtgever

werkzaamheden worden verricht door Opdrachtgever of door hem ingeschakelde

gehandhaafd en gelden met uitsluiting van alle algemene voorwaarden van de

derden, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in

Opdrachtgever.

redelijkheid gewenste faciliteiten.

1.5. Afwijken van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien dit

Artikel 4. Exoneratie

uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

4.1. Seefore is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de overeenkomst,
tenzij deze het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.

1.6. Opdrachtgever stemt in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op elke
toekomstig gesloten overeenkomst tussen Seefore en Opdrachtgever.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst
5.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een

1.7. Is een bepaling van deze voorwaarden nietig, of wordt deze vernietigd, dan
blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van toepassing. Seefore en
Opdrachtgever zullen in overleg tot een nieuwe bepaling komen die ter vervanging

behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te
wijzigen of aan te vullen, behoudt Seefore zich het recht voor extra kosten in
rekening te brengen.

van de nietige c.q. vernietigde bepaling dient te gelden. Daarbij wordt zoveel
mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling nageleefd.

Artikel 6. Termijnen
6.1. Termijnen voor de voltooiing van de werkzaamheden van Seefore kunnen niet

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes
2.1. De door Seefore gemaakte offertes zijn vrijblijvend; deze zijn geldig gedurende
30 dagen, tenzij dit uitdrukkelijk anders is aangegeven. Seefore is slechts aan de

worden gezien als fatale termijnen. Voor verzuim is derhalve een schriftelijke
ingebrekestelling vereist, waarbij Seefore een redelijke termijn moet worden gegund
voor nakoming. Deze redelijke termijn bedraagt ten minste 30 dagen.

offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk
binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Artikel 7. Honorarium
7.1. Indien tussen partijen geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het

2.2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en
andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2.3. Indien de aanvaarding van de Opdrachtgever afwijkt van het aanbod van
Seefore, komt de overeenkomst niet tot stand onder die afwijkende voorwaarden.
2.4. De aanbieding of offerte wordt gezien als een geheel. Een samengestelde
prijsopgave verplicht Seefore niet tot het verrichten van een gedeelte van de

honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het
honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Seefore,
geldend op het moment waarop de werkzaamheden zijn verricht.
7.2. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
7.3. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 30 dagen zullen de verschuldigde
kosten maandelijks in rekening worden gebracht.

opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
7.4. Wanneer door Opdrachtgever en Seefore een vast tarief is afgesproken, mag dit
2.5. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten, tenzij dit
schriftelijk is overeengekomen.
Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst
3.1. Een gesloten Overeenkomst levert voor Seefore slechts een
inspanningsverplichting op. Seefore zal zich inspannen het beoogde resultaat te

tarief door Seefore gewijzigd worden indien zich omstandigheden voordoen die niet
door Seefore waren voorzien.
Artikel 8. Betaling
8.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen.

bereiken, maar kan verstrekt geen garantie dat dit resultaat wordt bereikt. Seefore is
niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het door Opdrachtgever gewenste
resultaat.
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8.2. Opdrachtgever is niet bevoegd haar prestatie afhankelijk te stellen van de door

van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van

Seefore te verrichten prestatie. De Opdrachtgever heeft niet het recht haar betaling

voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in

op te schorten.

gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk
opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum

8.3. Seefore is gerechtigd te verlangen dat door Opdrachtgever zekerheid wordt

van € 35,00.

gesteld voor de nakoming van haar verplichtingen, op een door Seefore te bepalen
manier.

10.2. Indien Seefore hogere kosten heeft gemaakt ter voldoening van de vordering,
komen deze volledige kosten voor rekening van opdrachtgever.

8.4. Op het moment dat een door Seefore gestelde termijn is verstreken, is
Opdrachtgever aansprakelijk voor alle door Seefore geleden schade.

Artikel 11. Opzegging, opschorting en ontbinding
11.1. Seefore kan de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen, met

8.5. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan haar betalingsverplichting voldoet, is

inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Seefore gerechtigd een rente van [percentage] per maand in rekening te brengen
over het volledig verschuldigde bedrag, vanaf de vervaldag, tot de dag waarop het

11.2. Indien Opdrachtgever verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt is

volledige bedrag (inclusief rente) is voldaan.

Seefore gerechtigd zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst op te
schorten, of tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, zonder dat Seefore

8.7. Opdrachtgever doet afstand van een eventueel recht een schuld aan Seefore te

verplicht is eventuele schade te voldoen.

verrekenen met een vordering op Seefore.
11.3. Seefore is tevens bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien sprake is van
Artikel 9. Eigendomsrechten

omstandigheden die niet door Seefore waren voorzien.

9.1 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende
rechten van intellectueel eigendom toe aan Seefore.

Artikel 12. Vrijwaringen
12.1. De opdrachtgever vrijwaart Seefore voor aanspraken van derden met

9.2 Seefore is te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te vermelden
of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande
toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Seefore openbaar te

betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever
verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst
worden gebruikt.

maken of te verveelvoudigen.
12.3. Opdrachtgever vrijwaart Seefore voor eventuele aanspraken van derden, die in
9.3 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door
Seefore gemaakte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen,

verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan
Opdrachtgever toerekenbaar is.

ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische)
bestanden, eigendom van Seefore, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan

Artikel 13. Overmacht

derden ter hand zijn gesteld.

13.1. Seefore is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien sprake
is van overmacht. Seefore kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt

9.4. Alle door Seefore verstrekte stukken, zoals adviezen, rapporten,
overeenkomsten, schetsen, ontwerpentekeningen, ontwerpen, software enz., zijn

de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, of tot ontbinding van de
overeenkomst overgaan.

uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet
door hem zonder voorafgaande toestemming Seefore worden verveelvoudigd,

13.2. Naast de wettelijke definitie van overmacht, wordt onder overmacht in deze

openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

algemene voorwaarden tevens verstaan: alle van buiten komende oorzaken,
voorzien of niet voorzien, waarop Seefore geen invloed kan uitoefenen, en waardoor

9.5. Seefore behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de

Seefore niet in staat is de verplichtingen na te komen.

werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor
zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14. Geheimhouding
14.1. Opdrachtgever is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke

9.6. Na het voltooien van de opdracht heeft Seefore geen bewaarplicht jegens
opdrachtgever.
9.7. Seefore kan programmatuur van derden aan Opdrachtgever ter beschikking
stellen. De (licentie)voorwaarden van die derden kunnen daarop van toepassing zijn,
met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze algemene

informatie die hij in het kader van de overeenkomst van Seefore of uit andere bron
heeft verkregen.
Artikel 15. Toepasselijk recht & bevoegde rechter
15.1. Op elke overeenkomst tussen Seefore en Opdrachtgever is Nederlands recht
van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd.

voorwaarden en de Overeenkomst. Opdrachtgever aanvaardt deze algemene
voorwaarden van derden en zal deze naleven. Indien en voor zover de bedoelde
voorwaarden van derden in de verhouding tussen Seefore en Opdrachtgever om
welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing
worden verklaard, geldt het bepaalde in deze algemene voorwaarden onverkort.
Artikel 10. Incassokosten
10.1. Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer
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