backmedia algemene voorwaarden
ALGEMEEN
1.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het leveren van goederen, het verrichten van werkzaamheden en het verlenen van diensten.
1.2
Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor ons slechts bindend, indien deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
1.3
Algemene (inkoop)voorwaarden van onze opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij dit door ons uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd.
AANBIEDINGEN
2.1
Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij de aanvraag eventueel door onze opdrachtgever verstrekte gegevens.
2.2
Tenzij anders aangegeven zijn alle aanbiedingen exclusief btw, afleveringskosten en eventuele avond/weekend-toeslag van 50%.
2.3
Afwijkingen van gedane aanbiedingen binden ons alleen, indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd of akkoord verklaard.
2.4
De opgegeven prijs is gebaseerd op de inkoopprijs en andere kostenfactoren. Wanneer één van deze niet voorzienbare kostprijsbestanddelen na de aanbieding, maar voor de levering 		
wordt verhoogd, hebben wij het recht die verhogingen in alle redelijkheid door te berekenen.
2.5
Onverminderd de algemene toepasselijkheid van het in het vorige lid bepaalde is dat in het bijzonder van toepassing op een wijziging van in- of uitvoerrechten, eventuele licentiekosten, 		
belastingen en/of de wisselkoers van de euro tegenover de buitenlandse valuta, waarin wij de goederen hebben gekocht.
2.6
Een ontvangen order is voor ons bindend, tenzij door ons binnen 14 dagen na ontvangst aan de opdrachtgever is bericht, dat de order niet wordt aanvaard.
LEVERING
3.1
Tenzij anders overeengekomen, geschieden alle leveringen voor rekening en risico van de opdrachtgever.
3.2
De opgegeven levertijd geldt slechts bij benadering. Indien de overeengekomen levertijd is overschreden, is de opdrachtgever bevoegd om ons bij aangetekende brief een
redelijke nadere termijn voor de levering te stellen. Pas na overschrijding van die termijn kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor termijnoverschrijding.
3.3
Wij zijn steeds gerechtigd tot het doen van deelleveringen.
3.4
Wij zijn gerechtigd een onder- of overlevering van 10% op de bestelde hoeveelheid te doen en deze aan opdrachtgever te berekenen.
OVERMACHT
4.1
Onder overmacht wordt verstaan: elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.
4.2
In het bijzonder geldt als overmacht, voor zover e.e.a. niet al is begrepen in lid 1, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden,
brand en andere ernstige storingen in ons bedrijf of dat van onze leveranciers.
4.3
Bij overmacht hebben wij ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden
zonder dat wij, in welke vorm dan ook, gehouden zijn tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in art. 78 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.
BETALING
5.1
Tenzij anders overeengekomen, dienen betalingen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, hetzij contant, hetzij op een door ons aan te wijzen rekening en zonder enige
aftrek of verrekening.
5.2
Wij zijn te allen tijde gerechtigd voorschotten te vragen op te leveren goederen en/of diensten.
5.3
Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is en wordt geleverd, dient de daarvoor verzonden factuur binnen de in lid 1 genoemde termijn op de normale wijze te worden voldaan.
5.4
Indien niet binnen de overeengekomen termijn wordt betaald, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij, zonder dat daarvoor enige
ingebrekestelling is vereist, recht op vergoeding van rente, gelijk aan de wettelijke rente per jaar vanaf de vervaldag.
5.5
Alle redelijk gemaakte kosten, vallende op de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de nalatige opdrachtgever.
5.6
De buitengerechtelijke kosten zijn steeds gelijk aan 15% van het achterstallige bedrag met een minimum van 125,00.
AUTEURSRECHT
6.1
Auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van het voorlopige en het definitieve ontwerp, alsmede ten aanzien van de daarnaar vervaardigde exemplaren
van het product, komen aan ons toe. Dit geldt ook wanneer de opdrachtgever er een vervolgorder op heeft geplaatst. Wij garanderen dat het geleverde door ons is ontworpen.
Wij worden derhalve aangemerkt als maker in de zin van de Auteurswet en kunnen als auteursrechthebbende over het werk beschikken. Wij zijn gerechtigd ons werkstuk te signeren en
onze naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie.
6.2
Als wij het nodig achten zal de opdrachtgever het te verveelvoudigen werk voorzien van het symbool © met onze naam en het jaar van eerste openbaarmaking. Werkstukken blijven
ons eigendom, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij wijzigingen zullen wij door de opdrachtgever in staat gesteld worden het ontwerp te wijzigen op kosten van de
opdrachtgever. Wij ontvangen kosteloos 10 tot 50 van het verveelvoudigde ontwerp van de opdrachtgever. Van waardevolle stukken of uit zeer kleine oplagen ontvangen wij een
toepasselijk, in overleg tussen ons en de opdrachtgever bepaald aantal.
6.3
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten,
auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
REPRODUCTIERECHT
7.1
Het door ons volgens onze vormgeving te leveren of geleverd werk, van welke aard dan ook, mag, evenmin als een tot het wezenlijke van de vormgeving behorend deel daarvan, ook
indien of voor zover op de vormgeving als zodanig geen auteursrecht bestaat, in welk procédé dan ook, zonder onze schriftelijke toestemming niet worden gereproduceerd of
nagemaakt.
7.2
Bij overtreding van dit artikel verbeurt de opdrachtgever een direct opeisbare boete, gelijk aan 10% van de waarde van het geleverde werk.
AANSPRAKELIJKHEID
8.1
Behoudens beroep op garantie en behoudens in geval van opzet of grove schuld aan onze zijde, is alle aansprakelijkheid onzerzijds voor schade ten gevolg van gebreken in of aan
verkochte goederen, zowel bij opdrachtgever als bij derden, uitdrukkelijk uitgesloten.
8.2
Behoudens opzet of grove schuld zijn wij evenmin aansprakelijk voor fouten van ons personeel, dan wel van personen, die door ons, in het kader van de uitvoering van de
overeenkomst, worden ingeschakeld.
8.3
Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging zijn wij op geen enkele wijze gebonden aan afspraken met ondergeschikte leden van ons personeel.
8.4
Maten en gewichten worden bij benadering opgegeven. Voor afwijkingen in kleuren, druk- en schrijffouten zijn wij niet aansprakelijk.
RECLAMES
9.1
9.2
9.3
9.4

Reclames dienen te geschieden binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen, dan wel binnen éénzelfde termijn, nadat een gebrek redelijkerwijs is of kan worden ontdekt.
Reclames dienen uitsluitend schriftelijk te geschieden.
Afwijkingen in de door ons gebruikte materialen vormen geen reden voor reclame. Dit geldt ook voor afwijkingen in kleur, houdbaarheid, lichtechtheid, schilder- en/of spuitwerk.
Indien de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn wordt overschreden vervalt het recht op reclame.

ANNULERING
10.1
Bij annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever ten gevolge van welke oorzaak ook, behouden wij ons het recht nakoming te eisen.
10.2
Indien wij een annulering accepteren, zijn wij gerechtigd aan de opdrachtgever alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen, alsmede een redelijk percentage van het bedrag,
dat met de overeenkomst is gemoeid ter zake van winstderving, alles met een minimum van 10%.
OPSCHORTING EN ONTBINDING
11.1
Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeien, dan wel indien hiervoor gegronde vrees
bestaat, alsmede in geval van faiillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever of bij stillegging, verkoop of liquidatie van diens bedrijf, zijn wij gerechtigd de uitvoering van
de overeenkomst met een redelijke termijn op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.
11.2
De vordering ter zake van de reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst, alsmede de uit de opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, gederfde winst daaronder begrepen,
is onmiddellijk opeisbaar.
AAN TE LEVEREN MATERIAAL
12.1
Slecht geschreven kopij, niet in behoorlijke staat verkerende originelen of bijgeleverde beelddragers en andere bijzondere moeilijkheden opleverende materialen van de zijde van
opdrachtgever, die de kwaliteit van het eindproduct negatief kunnen beïnvloeden en derhalve door ons extra bewerkingen vragen, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
12.2
Wij zijn niet verantwoordelijk voor fouten, door of namens de opdrachtgever niet verbeterd in de voor productie bestemde proef.

