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Algemene	Voorwaarden	
 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, 
offertes en overeenkomsten tussen Brons.txt en haar opdrachtgevers, respectievelijk hun 
rechtsopvolgers. 
 

Artikel	1:	Algemeen	
1 Brons.txt eenmanszaak, gevestigd te Driebergen-Rijsenburg, Prinses Beatrixlaan 11, 

vertegenwoordigd door Janynke Brons.  
2 De opdrachtgever: degene die met Brons.txt de overeenkomst is aangegaan. 
3 De opdracht: het verzoek van opdrachtgever aan Brons.txt om tegen betaling 

werkzaamheden te verrichten.  
4 De overeenkomst: de overeenkomst tussen Brons.txt en de opdrachtgever zoals 

deze is of wordt gesloten.  
 

Artikel	2:	Offertes	en	aanbiedingen	
1 Een offerte van Brons.txt is vrijblijvend en heeft een geldigheidsduur van één maand. 

Het uitbrengen van een offerte verplicht Brons.txt niet tot het sluiten van een 
overeenkomst. Als datum van totstandkoming van de overeenkomst zal gelden de 
datum van de bevestiging door Brons.txt. Eventueel later gemaakte aanvullende 
afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig indien Brons.txt deze 
schriftelijk heeft bevestigd. 

2 Een offerte heeft betrekking op de levering van een concepttekst en een eenmalige 
herziening/ correctieronde. Meer herzieningen of wijzigingen van de opdracht zijn niet 
in de offerte inbegrepen en worden apart in rekening gebracht tegen het geldende 
uurtarief van Brons.txt. 

3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere 
heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken 
kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij 
anders aangegeven. 

4 Brons.txt kan niet aan haar offertes en/of aanbiedingen worden gehouden, indien de 
opdrachtgever kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel 
daarvan, een kennelijke vergissing en/of verschrijving bevat. 
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Artikel	3:	Contractduur	en	uitvoering	
1 Brons.txt verplicht zich de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en 

vermogen uit te voeren. Als het werk uit een Nederlandstalige tekst bestaat, zal deze in 
goed Nederlands en in de standaardspelling geschreven zijn. 

2 Brons.txt houdt zich zo veel mogelijk aan afspraken en tijdschema’s. Dat lukt alleen als 
de opdrachtgever zich ook aan zijn deel van de afspraken houdt, de juiste informatie 
verstrekt en alle nodige medewerking verleent. Als de opdrachtgever zich daar niet aan 
houdt, is Brons.txt niet verplicht zich aan de schema’s te houden. Brons.txt mag dan de 
werkzaamheden opschorten en/of kosten die uit de vertraging voortkomen in rekening 
brengen volgens de geldende uurtarieven. 

3 Als tijdens de uitvoering blijkt dat Brons.txt de overeenkomst moet wijzigen of 
aanvullen, kan dit consequenties hebben voor de uitvoeringstermijn. Brons.txt past dan 
de overeenkomst zo snel mogelijk en in onderling overleg aan. 

4 Bij elk verzoek om de opdracht te wijzigen heeft Brons.txt het recht om daar al dan niet 
mee in te stemmen. 

5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan 
Brons.txt de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren 
opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase 
schriftelijk heeft goedgekeurd. 

6 Opdrachtgever is verplicht de door Brons.txt geleverde teksten, producten en/of 
diensten binnen twee weken te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden. Is 
dat niet het geval, wordt opdrachtgever geacht in overeenstemming met de 
overeenkomst te zijn. 

7 Alle door Brons.txt genoemde en/of overeengekomen termijnen zijn naar beste weten 
vastgesteld en zijn nooit fatale termijnen. Enkele overschrijding van een genoemde of 
overeengekomen termijn brengt Brons.txt dan ook niet in verzuim. Verzuim treedt pas 
in na een schriftelijke en gedetailleerde ingebrekestelling, waarbij Brons.txt een termijn 
van twee weken voor zuivering wordt gegeven. 

 

Artikel	4:	opzegging	van	de	Overeenkomst	
1 Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen onder de volgende 

omstandigheden: 
• als een van hen van mening is dat de overeenkomst niet meer kan worden 

uitgevoerd volgens de opdrachtbevestiging en eventuele latere afspraken én  
• als de wederpartij alles heeft gedaan om verdere uitvoering van de opdracht 

mogelijk te maken. 
2 De wederpartij heeft hiervoor een termijn van maximaal 14 dagen. De beëindiging 

van de overeenkomst moet gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij worden 
bekendgemaakt. 

3 Als een van beide partijen in staat van faillissement raakt, surseance van betaling 
aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht het contract 
onmiddellijk te beëindigen. 

4 Als de opdrachtgever een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert op 
basis van wat hierboven beschreven staat, zal Brons.txt het werk factureren dat al 
gedaan is, plus de tijd die al ingepland was voor deze opdracht. Brons.txt is dan niet 
verplicht producten of diensten te leveren die nog niet klaar zijn. Indien tussentijdse 
opzegging door de opdrachtgever tot een eventuele overdracht van de 
werkzaamheden aan derden leidt en voor Brons.txt extra kosten met zich meebrengt, 
worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. 

5 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Brons.txt, zal zij in overleg 
met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten 
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werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging 
ten grondslag liggen die aan de opdrachtgever toerekenbaar zijn. 

 

Artikel	5:	Overmacht	
1 In geval van overmacht heeft Brons.txt het recht de overeenkomst niet verder na te 

komen. Brons.txt meldt overmacht direct bij de opdrachtgever. 
2 Zolang de overmacht voortduurt, kan Brons.txt de verplichtingen uit de overeenkomst 

opschorten. Duurt deze periode langer dan een maand, dan mag elk van de partijen 
de overeenkomst ontbinden, zonder verplichtingen tot schadevergoeding aan de 
andere partij. 

3 Als de overmacht zich voordoet op het moment dat Brons.txt haar verplichtingen 
inmiddels gedeeltelijk is nagekomen en dit gedeelte vertegenwoordigt zelfstandige 
waarde, dan factureert Brons.txt die afzonderlijk. De opdrachtgever is verplicht deze 
factuur te voldoen. 

4 Als Brons.txt door overmacht niet in staat is de opdracht uit te voeren of af te maken, 
proberen we passende vervanging te vinden. 

5 Brons.txt is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte gevolgen van de 
overmachtssituatie. 

6 Als Brons.txt geen passende vervangende medewerker vindt bij overmacht, is ze niet 
verplicht de leveringstermijn of de leveringsplicht na te komen en kan de 
opdrachtgever geen aanspraak maken op enige vergoeding. 

 

Artikel	6:	Betaling	en	incassokosten	
1 Brons.txt brengt haar werkzaamheden aan de opdrachtgever binnen twee weken na 

voltooiing van de opdracht in rekening, ongeacht het eventuele moment van 
publicatie door de opdrachtgever. 

2 Facturen moeten binnen 15 dagen worden voldaan. Na die vervaldag wordt wettelijke 
rente in rekening gebracht. Als de opdrachtgever niet betaalt, mag Brons.txt de 
uitvoering van de opdracht opschorten.  

3  Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in verschillende fasen wordt uitgevoerd, 
is Brons.txt gerechtigd het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. De 
betalingsverplichting geldt ook als de opdrachtgever de geleverde teksten niet 
gebruikt. 

4 Indien de vervaldatum van de factuur is verstreken, is opdrachtgever zonder nadere 
ingebrekestelling in verzuim en vanaf dat moment over het openstaande bedrag 
wettelijke rente verschuldigd. 

5 Als de opdrachtgever niet betaalt, is Brons.txt gerechtigd de vordering uit handen te geven, 
in welk geval opdrachtgever tevens gehouden is tot volledige vergoeding van 
buitengerechtelijke- en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door 
externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verbandhoudende met 
de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins. Brons.txt is 
gerechtigd de hoogte van de gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten forfaitair 
vast te stellen op 15% van het totale bedrag met een minimum van 200 euro. 

6 Ingeval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de 
opdrachtgever zijn de vorderingen van Brons.txt op de opdrachtgever onmiddellijk 
opeisbaar.   

 

Artikel	7:	Aansprakelijkheid	
1 Brons.txt is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die ontstaat doordat 

ze is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige gegevens die door of namens de 
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opdrachtgever zijn verstrekt. 
2 Als wordt geoordeeld dat Brons.txt niet zorgvuldig is geweest en niet alle 

deskundigheid en vakmanschap heeft ingezet, is Brons.txt aansprakelijk voor 
tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht. Die aansprakelijkheid wordt beperkt 
tot maximaal het factuurbedrag. 

3 Bij opdrachten met een langere doorlooptijd dan een half jaar geldt een verdere 
beperking van de aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste 
zes maanden. 

4 Brons.txt kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor directe schade. 
5 Brons.txt is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde 

winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie. 
 

Artikel	8:	Vrijwaring	
1 Opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht geleverde producten en 

diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de 
aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. 

2 De opdrachtgever vrijwaart Brons.txt voor alle aanspraken van derden in verband met 
de uitvoering van de overeenkomst. 

 

Artikel	9:	Auteursrechten	en	intellectueel	eigendom	
3 Alle door Brons.txt geleverde zaken en/of gegevensdragers blijven eigendom van 

Brons.txt totdat de opdrachtgever alle (betalings)verplichtingen uit de met Brons.txt 
gesloten overeenkomst(en) is nagekomen. 

4 Brons.txt behoudt hierbij het recht geschreven teksten voor eigen promotiedoeleinden 
te gebruiken in haar portfolio. 

5 In het geval van teksten en andere werken in de zin van de Auteurswet verleent 
Janynke Brons bij levering een exclusieve licentie voor het eenmalige publicatierecht 
en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over elk ander gebruik moet 
een aanvullende overeenkomst gesloten worden. Dit geldt ook voor plaatsing van de 
tekst in enig ander medium dan waarvoor hij volgens de opdracht werd geschreven. 

6 Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in 
de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. De opdrachtgever moet deze 
bezwaren bij het verlenen van de opdracht ter kennis van Brons.txt brengen en 
Brons.txt moet deze bezwaren aanvaarden. Het feit dat naamsvermelding in een 
bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. Brons.txt 
kan eisen dat haar naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een 
pseudoniem. 

7 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken 
danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht 
Brons.txt zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te 
stellen. 

8 Bij inbreuk op het auteursrecht is de opdrachtgever een schadevergoeding 
verschuldigd. Als inbreuk op het auteursrecht van Brons.txt wordt beschouwd: 

• publicatie van haar werk voor een ander gebruik dan overeengekomen; 
• hergebruik van haar werk zonder toestemming; 
• aantasting van haar werk; 
• publicatie zonder naamsvermelding. 

 

Artikel	10:	Geheimhouding	
1 Brons.txt houdt alle informatie en gegevens van de opdrachtgever geheim. 
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2 Opdrachtgever stelt de adviezen van Brons.txt nooit ter beschikking aan derden, 
behalve na uitdrukkelijke toestemming. 

3 Deze wederzijdse geheimhouding geldt ook na beëindiging van de opdracht. 
 

Artikel	11:	Geschillen	
1 Op elke overeenkomst tussen Brons.txt en de opdrachtgever is Nederlands recht van 

toepassing. 
2 Als we ondanks deze afspraken een conflict krijgen, proberen we er eerst alles aan te 

doen om er samen uit te komen, vóór we in het uiterste geval een beroep doen op de 
rechter in het arrondissement van de eigenaresse van Brons.txt.  
 


