ALGEMENE VOORWAARDEN

NICKK

Pagina 1 van 2

Media

Artikel 1 - Definities

2.3 Kostenbepaling:					

De met hoofdletters aangegeven definities hebben

Het in de offerte bepaalde bedrag is berust op

in het kader van deze algemene voorwaarden de

de informatie die de Opdrachtgever heeft

volgende betekenis:

gegeven en kan wijzigingen ondergaan als

a. Opdrachtnemer: NICKK Media gevestigd aan

onvoorziene

de

Veldschoren 19, 3831 PT Leusden

omstandigheden

in

de

Werkzaamheden hebben moeten plaatsvinden.

geregisteerd bij de Kamer van Koophandel te
Utrecht onder nummer: 57977070;

2.4 De Opdrachtgever gaat de opdracht aan met

b. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of de

de Opdrachtnemer en gaat akkoord met de

rechtspersoon die aan Opdrachtnemer de

offerte inclusief het hierin bepaalde bedrag

Opdracht heeft gegeven tot het verrichten van

wanneer de Opdrachtgever per e-mail of

Werkzaamheden;

schriftelijk akkoord gaat.

c.

Opdracht: Het uitvoeren van Werkzaamheden
voor de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer;

2.5 De Opdrachtnemer behoud zich het recht op

d. Werkzaamheden: de Werkzaamheden die zijn

ieder moment de overeenkomst ongeldig te

bepaald

door

de

Opdrachtgever

in

overeenstemming met de Opdrachtnemer die
zullen

worden

uitgevoerd

door

verklaren en/of de Werkzaamheden te staken
ongeacht de reden.

de

Opdrachtnemer.

Artikel 3 - De uitvoering van de
overeenkomst

Artikel 2 - Overeenkomst, offerte, bevestiging
2.1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden:

3.1 Uitvoeren opdracht:				

De Opdrachtnemer zal zich inspannen de

Deze algemene voorwaarden zijn van

opdracht zo zorgvuldig mogelijk en onafhankelijk

toepassing op de totstandkoming, de inhoud

uit te voeren. Dit zal hij zoveel mogelijk doen

en de nakoming van alle tussen de

naar de belangen van de Opdrachtgever. De

Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten

Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever voor

overeenkomsten.

zover noodzakelijk op de hoogte houden van
de voortgang en zo ook de mogelijkheid bieden

2.2 Offerte: 						

Een offerte is geldig tot en met 30 dagen na de

de Opdrachtnemer hierin te laten sturen door
middel van feedback.

datum die is vermeld op de offerte tenzij anders
is aangegeven door de Opdrachtnemer.
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3.2 Verstrekken gegevens:				

De Opdrachtgever is gehouden al datgene te

ook bij de Opdrachtgever ten lasten worden
gelegd.

doen, wat redelijkerwijs nodig of voor de
Opdrachtnemer wenselijk is om de opdracht

Artikel 6 - Aansprakelijkheid

tijdig en juist af te leveren aan de Opdrachtgever.

6.3 De Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk

worden gesteld voor:
3.3 Deadline:						

a. fouten/onjuistheden in het materiaal dat

De Opdrachtnemer zal voorafgaande aan de

door de Opdrachtgever ter hand is gesteld;

opdracht aangeven of de door de Opdrachtgever

b. misverstanden met betrekking tot de

aangegeven deadline haalbaar is. Dit biedt

uitvoering van de opdracht door

echter in geen enkel geval een garantie dat de

onduidelijkheid aan de kant van de

Opdrachtgever daadwerkelijk deze deadline

Opdrachtgever;

zal halen.Artikel 4 - Portfolio
4.1 Portfolio:						

c.

fouten van, door of namens de
Opdrachtgever ingeschakelde derden;

De Opdrachtnemer behoudt zich ten alle tijden

d. kosten die de Opdrachtgever heeft gemaakt

het recht om het uit de Opdracht resulterende

met het gebruik van het afgeleverde werk

werk in zijn (online) portfolio ten toon te stellen.

bij derden, ongeacht of er fouten zitten in
het afgeleverde werk.

Artikel 5 - Betaling
5.1 Betaling: Het te betaling bedrag zal worden

6.4 Aansprakelijkheid met betrekking tot deze

verspreid over 3 termijnen. De betaling

algemene voorwaarden:

geschiedt als volgt: 30% van het te betalen

Deze algemene voorwaarden worden

bedrag bij de start van de Opdracht. 30% van

gepubliceerd onder voorbehoud van fouten.

het te betalen bedrag halverwege de looptijd
van de Opdracht. 40 % van het te betalen

Artikel 7 - Wijzigingen van de algemene

bedrag na het opleveren van de Opdracht.

voorwaarden
7.1 Wijzigingen:

				

5.2 Betalingsverplichting:				

NICKK Media behoudt zich het recht deze

De betaling dient 14 dagen na ontvangst van

algemene voorwaarden ten alle tijden te

de factuur te worden voldaan. Indien na het

wijzigen.

verstrekken van de termijn nog geen (volledige)
betaling is ontvangen door de Opdrachtnemer
kan de Opdrachtgever hiervoor een aanmaning
krijgen waarbij de kosten van deze aanmaning
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