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1 Overeenkomst, offerte en bevestiging
1.

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op alle
offertes en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever
en de opdrachtnemer (hierna: ontwerper) gesloten overeenkomsten. Afwijkingen op deze
Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden tussen
opdrachtgever en ontwerper.

2.

1.2 Offertes zijn vrijblijvend en zijn 2 maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen
ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief
BTW. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige
opdrachten. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of
namens haar aan de ontwerper verstrekte gegevens waarop de ontwerper de offerte baseert.

3.

1.3 Opdrachten worden schriftelijk door de opdrachtgever bevestigd. Wanneer de
opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de ontwerper begint met het
uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en zijn
deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken en bedingen
binden de ontwerper pas nadat deze schriftelijk door de ontwerper zijn bevestigd.

2 De uitvoering van de overeenkomst
1.

2.1 De ontwerper spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te
voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar
een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professioneel
handelende ontwerper kan en mag worden verwacht. Voor zover noodzakelijk zal de
ontwerper de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de
werkzaamheden.

2.

2.2 De opdrachtgever doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige
en juiste levering door de ontwerper mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten) aanleveren van
volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen, waarvan ontwerper aangeeft of
waarvan de opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk
zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

3.

2.3 Een door de ontwerper opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is
indicatief, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

4.

2.4 Tenzij anders overeengekomen, behoren niet tot de opdracht van de ontwerper:
1.

het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of
instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen;

2.

het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten,
merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van
derden;

3.

het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de in sub b. bedoelde mogelijke
beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

5.

2.5 Voordat tot uitvoering, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan
stellen partijen elkaar in de gelegenheid de laatste modellen, prototypes of proeven van het
resultaat te controleren en goed te keuren.

6.

2.6 Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen
reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst,
wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van
ondergeschikte betekenis te zijn.

2.7 Klachten worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van
de opdracht, schriftelijk aan de ontwerper meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt
geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.
3 Inschakelen van derden
1.

3.1 Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden in het kader van de
uitvoering van de opdracht, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de
opdrachtgever kan de ontwerper, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als
gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding
afspreken.

2.

3.2 Wanneer de ontwerper op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van
derden opstelt, dan is deze begroting indicatief. Desgewenst kan de ontwerper namens de
opdrachtgever offertes aanvragen.

3.

3.3 Wanneer bij de uitvoering van de opdracht de ontwerper volgens uitdrukkelijke afspraak
voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze
goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan gelden de bepalingen
uit de algemene voorwaarden van en/of aparte afspraken met de toeleverancier met
betrekking tot de garantie en aansprakelijkheid ook jegens de opdrachtgever.

4.

3.4 Wanneer de ontwerper, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of
aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden verstrekt, dan zal de opdrachtgever op
verzoek van de ontwerper de in artikel 2.5 van deze Algemene Voorwaarden bedoelde
goedkeuring schriftelijk bevestigen.

5.

3.5 De opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met de ontwerper derden in wanneer dat
van invloed kan zijn op de uitvoering van de opdracht zoals overeengekomen met de
ontwerper. Partijen overleggen in het voorkomende geval welke andere opdrachtnemers
worden ingeschakeld en welke werkzaamheden aan hen worden opgedragen.

6.

3.6 De ontwerper is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van
door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden, ongeacht of deze door de
ontwerper
zijn geïntroduceerd. De opdrachtgever dient deze partijen zelf aan te spreken. De ontwerper
kan hierbij desgewenst assistentie verlenen.

4 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten
1.

4.1 Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het
octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht- op de resultaten uit de
opdracht komen toe aan de ontwerper. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan
worden door een depot of registratie, is uitsluitend de ontwerper daartoe bevoegd, tenzij
anders overeengekomen.

2.

4.2 Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten geheel of
gedeeltelijk aan de opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele
voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt worden altijd schriftelijk vastgelegd. Tot
het moment van overdracht wordt een gebruiksrecht verstrekt als geregeld in artikel 5 van
deze Algemene Voorwaarden.

3.

4.3 De ontwerper heeft te allen tijde het recht om zijn/haar naam op, bij, of in publiciteit
rondom het resultaat van de opdracht -op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze- te (laten)
vermelden of verwijderen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande
toestemming van de ontwerper het resultaat zonder vermelding van de naam van de
ontwerper openbaar te maken of te verveelvoudigen.

4.

4.4 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de
ontwerper tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen,
ontwerpschetsen, concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, bestekken,
werktekeningen, illustraties, foto’s, prototypes, maquettes, mallen, prototypes,
(deel)producten, films, (audio- en video)presentaties, broncodes en andere materialen of
(elektronische) bestanden e.d.) eigendom van de ontwerper, ongeacht of deze aan de
opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

5.

4.5 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de ontwerper
jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens,
tenzij anders overeengekomen.

5 Gebruik van het resultaat
1.

5.1 Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de
overeenkomst met de ontwerper, verkrijgt hij het recht tot gebruik van het resultaat van de
opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming
geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de
opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de
overeenkomst anders voortvloeit of anders overeengekomen.

2.

5.2 Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden op
rusten, maken partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken zal worden
geregeld.

3.

5.3 Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van
de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is
overeengekomen, of om dit door de derden te laten doen. De ontwerper kan aan deze
toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding.

4.

5.4 In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen
wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft de
ontwerper recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie
maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en
billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder overigens enig ander recht te
verliezen.

5.

5.5 Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te
gebruiken en elk in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekt recht tot
gebruik komt te vervallen, tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en
billijkheid:

6.

1.

vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de
overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is;

2.

indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd om redenen genoemd in artikel 8.1 van
deze Algemene Voorwaarden;

3.

ingeval van faillissement van de opdrachtgever, tenzij de desbetreffende rechten
overeenkomstig artikel 4.2 van de deze Algemene Voorwaarden aan de opdrachtgever
zijn overgedragen.

5.6 De ontwerper heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid
om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie,
waaronder begrepen wedstrijden en tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te krijgen,
wanneer het om fysieke resultaten gaat.

6 Honorarium en kosten
1.

6.1 De ontwerper heeft recht op een honorarium voor het uitvoeren van de opdracht. Dit kan
bestaan uit een uurtarief, een consultancy-fee, een vast bedrag, al dan niet gerelateerd aan
de projectsom of uit enige andere tussen partijen overeen te komen vergoeding.

2.

6.2 Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die de ontwerper voor de uitvoering
van de opdracht maakt, zoals bureau-, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën,
(druk)proeven, prototypes, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d.,
voor vergoeding in aanmerking. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf gespecificeerd,
behalve wanneer een opslagpercentage wordt afgesproken.

3.

6.3 Wanneer de ontwerper door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en
duidelijke gegevens/materialen, door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing, dan
wel door externe omstandigheden genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te
verrichten, dan worden deze werkzaamheden apart gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk
door de ontwerper gehanteerde honorariumtarieven. De ontwerper zal de opdrachtgever
hierover vooraf informeren, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is of de aard van de
werkzaamheden uitstel niet toelaat.

4.

6.4 Wanneer de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door
omstandigheden die niet aan de ontwerper kunnen worden toegerekend, dan is de
opdrachtgever verplicht eventuele kosten die dit met zich meebrengt te vergoeden. De
ontwerper zal de kosten zoveel mogelijk proberen te beperken.

7 Betaling en opschorting
1.

7.1 Alle betalingen dienen te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting,
binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur
anders vermeldt.

2.

7.2 Alle aan de opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van de ontwerper totdat
alle bedragen die de opdrachtgever aan de ontwerper op grond van de tussen partijen
gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan de ontwerper zijn voldaan.

3.

7.3 Wanneer de opdrachtgever in verzuim is met de gehele of gedeeltelijke betaling van de
verschuldigde bedragen, is de opdrachtgever wettelijke rente en buitengerechtelijke
incassokosten verschuldigd, welke ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum
van € 150,- excl. BTW bedragen.

4.

7.4 De ontwerper draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met de opdrachtgever, mag
de ontwerper overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek
in rekening brengen.

5.

7.5 De ontwerper mag de uitvoering van de opdracht opschorten nadat de betalingstermijn is
verstreken en de opdrachtgever na schriftelijk te zijn aangemaand alsnog binnen 14 dagen te
betalen, dit nalaat, dan wel wanneer de ontwerper door een mededeling of gedraging van de
opdrachtgever moet begrijpen dat betaling achterwege zal blijven.

8 Opzegging en ontbinding van de overeenkomst
1.

8.1 Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst opzegt zonder dat sprake is van
verwijtbaar tekortschieten door de ontwerper, of wanneer de ontwerper de overeenkomst
ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door
de opdrachtgever, dan is de opdrachtgever, naast het honorarium en de gemaakte kosten
met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden, een schadevergoeding verschuldigd.
Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van de ontwerper redelijkerwijs niet
meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede
beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

2.

8.2 De schadevergoeding bedoeld in het vorige lid omvat tenminste de kosten voortvloeiend
uit de door de ontwerper op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane
verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het
honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou
zijn.

3.

8.3 Zowel de ontwerper als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst
onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en alle verschuldigde bedragen worden
terstond opeisbaar, wanneer ten aanzien van de andere partij een verzoek tot faillissement,
(voorlopige) surseance, of schuldsanering wordt ingediend.

4.

8.4 Wanneer de werkzaamheden van de ontwerper bestaan uit het bij herhaling verrichten van
soortgelijke werkzaamheden, dan is sprake van een duurovereenkomst, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging
met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden, gedurende
welke termijn de opdrachtgever de gebruikelijke hoeveelheid werkzaamheden van de
ontwerper blijft afnemen, dan wel financieel zal compenseren.

9 Garanties en vrijwaringen
1.

9.1 De ontwerper garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en
dat, wanneer er auteursrecht op het resultaat rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de
Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Ontwerper
garandeert dat het resultaat van de opdracht ten tijde van het tot stand brengen daarvan,
voor zover hij/zij weet of redelijkerwijs behoort te weten, geen inbreuk maakt op rechten van
derden of anderszins onrechtmatig is.

2.

9.2 Wanneer de opdrachtgever de resultaten van de opdracht gebruikt, vrijwaart de
opdrachtgever de ontwerper of door de ontwerper bij de opdracht ingeschakelde derden
voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het
resultaat van de opdracht. Dit laat onverlet de aansprakelijkheid van ontwerper jegens
opdrachtgever voor niet-nakoming van de garanties als bedoeld in het voorgaande lid en
overige aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.

9.3 De opdrachtgever vrijwaart de ontwerper voor aanspraken met betrekking tot rechten van
intellectuele eigendom op alle door de opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de
uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
10 Aansprakelijkheid
1.

10.1 Ontwerper dient ingeval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke
te worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog zijn/haar verplichtingen na te komen,
dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.

2.

10.2 Ontwerper is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor aan de ontwerper
toerekenbare, directe schade. Aansprakelijkheid van de ontwerper voor indirecte schade,
daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of
vergane gegevens of materialen, dan wel schade veroorzaakt door vandalisme dan wel overig
door externe factoren veroorzaakt onheil, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

3.

10.3 Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de ontwerper, is de
aansprakelijkheid van de ontwerper beperkt tot het honorarium van de ontwerper voor de
opdracht, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Dit
bedrag is niet hoger dan €75.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het
bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan de ontwerper uitkeert. Het bedrag
waarvoor de ontwerper in het voorkomende geval aansprakelijk is, wordt verminderd met de
eventuele sommen welke door de opdrachtgever zijn verzekerd.

4.

10.4 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van twee jaar vanaf het moment dat de opdracht
door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

11 Overige bepalingen
1.

11.1 Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan de
ontwerper wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt,
zal hij de opdrachtnemer, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de
hoogte stellen.

2.

11.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met de ontwerper gesloten
overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele
onderneming of met schriftelijke toestemming van de ontwerper.

3.

11.3 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en
omstandigheden, die in het kader van de opdracht, van elkaar of uit andere bron, aan de
andere partij ter kennis komen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of
mededeling aan derden de ontwerper of de opdrachtgever schade zou kunnen berokkenen.
Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze
feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke
behandeling worden gebonden.

4.

11.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt,
zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht
blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter
vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel
mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt
genomen.

5.

11.5 De opschriften in deze Algemene Voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te
bevorderen en vormen geen onderdeel van deze Algemene Voorwaarden.

6.

11.6 Op de overeenkomst tussen de ontwerper en opdrachtgever is Nederlands recht van
toepassing. Partijen zullen in eerste instantie een gerezen geschil in onderling overleg
proberen op te lossen. Behalve wanneer partijen uitdrukkelijk schriftelijk arbitrage zijn
overeengekomen, neemt de volgens de wet bevoegde rechter, of de rechter in het
arrondissement waar de ontwerper is gevestigd, dit ter keuze van de ontwerper, kennis van
geschillen tussen de ontwerper en opdrachtgever.

Addendum op de algemene voorwaarden van:
ARTvertisements.com en The City Plug-in

1. In goed overleg met de opdrachtgever zal, in het geval van urenoverschrijding, calamiteiten of nietverwijtbare vertraging en/of tegenslag, een uurtarief van E 75,— exclusief BTW, reis- en materiaalkosten
worden berekend.
2. Zodra de opdracht bevestigd is, wordt een aanbetaling van 40% van het totale alsdan geaccordeerde
offertebedrag in rekening gebracht.
3. Tenzij anders is overeengekomen blijven alle rechten voortvloeiend uit copyright toevallen aan Barbara
van Druten, Niki Koutouras c.q. Illustrative Art & Design, ARTvertisements of The City Plug-in.
4. In het geval van opdrachten voor beplakking en drukwerken, ligt alle aansprakelijkheid voor kwaliteit en
logistiek bij de betreffende drukkerij. Ook in het geval van kosteloze bemiddeling van ARTvertisements/The
City Plug-in tussen drukkerij en cliënt, kan ARTvertisements/The City Plug-in (Barbara van Druten, Niki
Koutouras) niet aansprakelijk worden gehouden voor de dienstverlening van de drukkerij.
5. Het verwijderen van druk- en/of plakwerk dient als separate dienstverlening te worden beschouwd. De
kosten hiervan worden dan ook niet in de offerte betrokken.
6. In voorkomende gevallen dient de opdrachtgever zorg te dragen voor een gladde, stof- en vochtvrije
ondergrond. Het toe te passen zelfklevend vinyl vereist een minimale aanbrengtemperatuur van 10º C, een
schone ondergrond zonder vuilafstotende coating. Kennisgeving van deze feiten valt onder de
verantwoordelijkheden van de drukkerij.
7. De montagelocatie dient goed bereikbaar te zijn en vrij van obstakels als plantenbakken, meubilair, enz.
Werkzaamheden zijn onder voorbehoud van de weersomstandigheden. De genoemde prijs is exclusief
eventuele (werk-) vergunningen. U dient op de hoogte te zijn van de geldende gemeentelijke bepalingen.
Deze verantwoordelijkheden liggen niet bij ARTvertisements/the City Plug-in.
8. In het geval van door opdrachtgever aangeleverde foto’s geldt uitdrukkelijk dat deze copyright-vrij
dienen te zijn. Indien dat niet het geval is, dient door de copyright-gerechtigde schriftelijk toestemming te
worden gegeven c.q. betaling te worden overeengekomen. De kosten van vergoeding voor copyrightgerechtigden komen voor rekening van opdrachtgever, welke laatste tevens verantwoordelijk is voor een
goede procesgang terzake van copyrights.
9. Direct na aflevering van het drukwerk volgt, mits aan bovenstaande is voldaan, en mits noodzakelijk,
nog één correctieronde. Deze wordt verzorgd door de drukkerij.
10. Eventuele kosten voortvloeiend uit lichamelijk letsel bij gebruikers, passanten etc. die een direct gevolg
zijn van het resultaat van de opdracht, kunnen niet verhaald worden op Barbara van Druten, Niki
Koutouras, ARTvertisements.com, The City Plug-in.
10. In het geval van faillisement van de drukkerij, zal de drukkerij alles in werking stellen om de opdracht
alsnog naar behoren af te ronden en te leveren.

Privacy Statement
ARTvertisements/The City Plug-in, verder te noemen ARTvertisements.
ARTvertisements staat voor korte lijnen, heldere taal en een efficiënte aanpak. Wij willen ook duidelijk met u
communiceren over het gebruik van uw persoonsgegevens. ARTvertisements verwerkt uw persoonsgegevens in
overeenstemming met geldende privacy-wetgeving.
Voor wie geldt dit Privacy Statement?
Dit Privacy Statement is van toepassing op alle personen waarvoor ARTvertisements persoonsgegevens verwerkt.
Hieronder een overzicht van de belangrijkste categorieën:
bezoekers van onze website;
ontvangers van nieuwsbrieven en andere mailings;
potentiele cliënten van ARTvertisements
personen die betrokken zijn bij een ontwerp, opdracht of transactie waarbij ARTvertisements
als adviseur optreedt;
(medewerkers van) leveranciers;
derden die met ARTvertisements communiceren;
Welke persoonsgegevens verwerkt ARTvertisements?
ARTvertisements verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd
tijdens uw bezoek aan onze website en het lezen van nieuwsbrieven, alsmede persoonsgegevens die wij hebben
ontleend aan andere bronnen.
Door u aan ARTvertisements verstrekt:
Contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor de behandeling van uw zaak.
Persoonsgegevens die u aan ARTvertisements verstrekt in het kader van events, projecten, seminars,
bijeenkomsten of ingeschreven nieuwsbrieven,
Persoonsgegevens ontvangen via onze website:
Gegevens aangaande uw bezoek aan onze website,
Gegevens aangaande het apparaat waarmee u onze website heeft bezocht, bijvoorbeeld uw IP adres;
Uw surfgedrag en interesses
Persoonsgegevens ontvangen uit overige bronnen:
Persoonsgegevens ontvangen uit openbare online bronnen zoals bedrijfswebsites en Social Media platforms,
zoals LinkedIn, Facebook, Twitter of Instagram
Persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of Kadaster,
Overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die wij verkregen hebben bij het behandelen van zaken via
onder meer klanten en wederpartijen.
Waarom verwerkt ARTvertisements uw persoonsgegevens?
ARTvertisements gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:
-

Het nakomen van onze wettelijke verplichtingen zoals archiveringsverplichtingen.
Het onderhouden van contact en de communicatie met u.
Marketingactiviteiten, zoals het versturen van nieuwsbrieven en andere vormen van
marketingcommunicatie die voor u interessant kunnen zijn.
Verbetering van de kwaliteit van eigen dienstverlening;
Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken.

De beveiliging van uw gegevens
ARTvertisements neemt passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens
te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens

ARTvertisements toegang hebben tot uw gegevens of dossiers zijn gehouden tot geheimhouding.
ARTvertisements hanteert algemeen in de branche geaccepteerde standaarden van technologische en
operationele beveiliging teneinde persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of
vernietiging. Indien u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van
misbruik zijn, vragen wij u via info@artvertisements of 0637444002 of 0651273901 contact op te nemen met
ons.
Inschakelen/ delen gegevens met derden
In bepaalde gevallen kan het voor ARTvertisements noodzakelijk zijn derden toegang te geven tot
persoonsgegevens. Hieronder een, niet limitatief, overzicht:
Derden die van belang zijn voor de diensten die wij verstrekken, zoals wederpartijen,
plaatselijke ondernemers, bureaus, opdrachtgevers regelgevingsinstanties en
overheidsinstellingen.
Derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan onze wettelijke verplichtingen te
voldoen.
Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in dit
Privacy Statement omschreven doeleinden, zoals ICT- leveranciers, leveranciers van
communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende
diensten uitbesteden.
Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in dit Privacy
Statement genoemde doeleinden.
Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken kunnen zelf verantwoordelijk zijn voor de naleving van de
privacywetgeving. ARTvertisements is in dat geval niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking
van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de
hoedanigheid van verwerker van ARTvertisements en dus op verzoek en conform instructie van ARTvertisements
handelt, sluit ARTvertisements met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de
Verordening omschreven vereisten voldoet.
Gegevens buiten de Europese Unie
Om onze diensten te kunnen verlenen kan het noodzakelijk zijn dat ARTvertisements uw persoonsgegevens
doorgeeft aan een ontvanger in een land buiten de Europese Unie. In dat geval ziet ARTvertisements er op toe
dat dergelijke doorgifte van gegevens in overeenstemming is met de Verordening.
Grondslagen
Bij de verwerking van persoonsgegevens door ARTvertisements baseert ARTvertisements zich op verschillende
grondslagen. De gegevensverwerking kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst (tot het
leveren van zakelijke dienst) die wij hebben gesloten of noodzakelijk zijn ter uitvoering van een wettelijke plicht.
In sommige gevallen vragen wij uw expliciete toestemming, bijvoorbeeld voor het gebruik van bepaalde cookies,
of, wanneer u geen cliënt bent, het ontvangen van commerciële communicatie.
Tenslotte zijn er verwerkingen gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van ARTvertisements, zoals
verwerkingen in het kader van intern beheer, ten behoeve van effectieve communicatie, kwaliteitsverbetering of
direct marketing- verwerkingen voor cliënten en actieve contacten van ARTvertisements. In het laatste geval
wordt te allen tijde een opt-out geboden.
Bewaartermijnen
ARTvertisements bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit Privacy
Statement genoemde doeleinden of zolang ARTvertisements dit verplicht is op grond van de wettelijk geldende
bewaartermijnen.

Uw rechten

U kunt ARTvertisements verzoeken uw gegevens te laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of af te schermen
indien de gegevens onvolledig, onjuist zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast
heeft u het recht om de gegevens die wij van u in ons bezit hebben op te vragen. Wilt u van ons geen
nieuwsbrieven, e-mailberichten, uitnodigingen voor seminars meer ontvangen? U kunt zich op elk moment
kosteloos uitschrijven info@artvertisements.com
U hebt daarnaast het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
ARTvertisements zal de verwerking staken indien zij daar wettelijk toe verplicht is of indien andere dwingende
gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en
vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
Klachtenregeling
Bij ARTvertisements hechten we veel waarde aan de kwaliteit van ons werk en aan de tevredenheid van onze
cliënten met onze dienstverlening. Daartoe doen wij regelmatig onderzoek en de uitkomsten daarvan gebruiken
we om onze dienstverlening steeds verder te verbeteren. Mocht er in uw geval iets niet naar wens zijn gegaan,
kaart het dan aan bij uw advocaat of notaris. We zullen er alles aan doen om een bevredigende oplossing te
vinden. Komt u er dan niet uit, dan kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure. Neemt u voor meer
informatie daarover contact op viainfo@artvertisements.com
U hebt daarnaast te allen tijde het recht en de mogelijkheid om een klacht over de verwerking van
persoonsgegevens door ARTvertisements in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Statement aan veranderingen onderhevig
ARTvertisements behoudt zich het recht voor om dit "privacy statement" aan te passen of te wijzigen
bijvoorbeeld wanneer zich wijzigingen in de verwerkingen voordoen of indien regelgeving wijzigt. Bij
grootscheepse wijzigingen zal ARTvertisements dit onder uw aandacht brengen. Niets in dit "privacy statement"
heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen ARTvertisements en enige
bezoeker aan deze Internetsite of om enige informatie in dat kader te verschaffen.
Cookies
Teneinde te kunnen verzekeren dat onze website goed kan worden gebruikt en teneinde verbeterde navigatie
voor onze bezoekers te kunnen faciliteren, is het mogelijk dat ARTvertisements gebruik maakt van cookies zodat
geaggregeerde gegevens kunnen worden verzameld. Cookies zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen in de
browser van de gebruiker.
Het is mogelijk dat we deze instrumenten gebruiken om informatie op onze systemen te achterhalen en om
bepaalde categorieën van gebruikers te identificeren aan de hand van items zoals IP-adres, domein, browser type
en bezochte pagina's. Deze informatie wordt meegedeeld aan onze webmasters die deze informatie gebruiken
om het aantal bezoekers op de verschillende delen van de website te analyseren en om te garanderen dat onze
website functioneert als een bruikbare en effectieve bron van informatie.
Voor cookies die niet noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website hebben wij uw toestemming nodig. Bij
het eerste bezoek aan de website wordt uw ondubbelzinnige toestemming gevraagd voor het gebruik van
cookies. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoek aan de website geen niet-functionele cookies
ontvangt. Deze privacy voorwaarden zijn alleen van toepassing op het gebruik van de cookies van
ARTvertisements. Het gebruik van cookies en andere technieken gebruikt door derde partijen is onderworpen
aan hun eigen privacy voorwaarden.

Gebruik van Google Analytics
ARTvertisements maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in o.a. bezoekersstromen,
verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website. Dit betekent dat Google optreedt als verwerker bij de
verwerking van persoonsgegevens door ARTvertisements. ARTvertisements heeft daarom een
verwerkersovereenkomst met Google gesloten.

Informatie die met Google Analytics wordt verzameld, is zo veel mogelijk geanonimiseerd. ARTvertisements krijgt
bijvoorbeeld geen inzage in welke individuele bezoekers welke bezoeken aan onze website afleggen. Google zal
nooit uw volledige IP-adres verwerken en altijd het laatste onderdeel van uw IP-adres maskeren.
De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten
bij het EU - US Privacy Shield verdrag van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Google kan uw informatie
slechts aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de
informatie namens Google verwerken. Lees voor meer informatie Google's Privacy Policy.

