
Artikel 1.  
Algemeen
 Deze voorwaarden maken deel uit van alle met 
Kamer13 gesloten overeenkomsten .
 Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn 
slechts bindend indien Kamer13 deze schrifte-
lijk heeft bevestigd. Afwijkende bedingen gelden 
uitsluitend voor de overeenkomst waarbij zij zijn 
gemaakt. 

Artikel 2.  
Aanbiedingen/ overeenkomsten 
2.1 
Wijzigingen in de opdracht, nadat deze is verstrekt 
en aanvaard, dienen door de opdrachtgever tijdig 
en schriftelijk aan Kamer13 te worden meegedeeld 
en vervolgens door Kamer13 schriftelijk te worden 
aanvaard. 
2.2
In geval van gehele of gedeeltelijke annulering van 
een opdracht moet dit schriftelijk door opdracht-
gevergedaan worden, onverminderd de gehouden-
heid van opdrachtgever alsdan Kamer 13 te betalen 
voor de reeds door haar verrichte werkzaamheden 
en haar schadeloos te stellen met betrekking tot 
alle gevolgen, voortvloeiende uit zo een annule-
ring. 

Artikel 3. 
Levertijden 
Levertijden zijn streeftijden tenzij deze uitdruk-
kelijk en schriftelijk als fatale termijn zijn aange-
duid.

Artikel 4.  
Levering 
Opdrachtgever is gehouden de medewerking te 
verlenen die redelijkerwijs van hem verwacht mag 

worden om de uitvoering en de voortgang van de 
opdracht te doen plaatsvinden. 

Artikel 5. 
Prijzen/ betaling 
 5.1 
Alle door Kamer13 opgegeven prijzen zijn exclu-
sief omzetbelasting. 
5.2 
Alle facturen van Kamer13 dienen binnen 21 da-
gen na factuurdatum door opdracht- gever te zijn 
voldaan. 
5.3
Vanaf de 16e dag na de factuurdatum is de op-
drachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, een 
rente over het openstaande bedrag verschuldigd 
aan Kamer13 van 1% per maand. 
5.4 
Kamer13 is gerechtigd om van opdrachtgever alle 
kosten te vorderen die door niet- tijdige betaling 
zijn veroorzaakt, daaronder begrepen alle buiten-
gerechtelijke en gerechtelijke incassokosten. 
 
Artikel 6.  
Aansprakelijkheid/ vrijwaring 
6.1 
Kamer13 is niet aansprakelijk voor welke schade 
dan ook die voortvloeit uit het door opdrachtgever 
aanwenden van de Kamer13 geleverde diensten, 
adviezen, 
6.2 
Indien Kamer13 in opdracht van opdrachtgever 
drukwerk moet laten vervaardigen, is Kamer13 
is niet aansprakelijk voor zet- en/of drukfouten 
indien opdrachtgever de drukproeven schriftelijk 
heeft goedgekeurd. 
6.3
Opdrachtgever vrijwaart Kamer13 tegen alle aan-
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spraken van derden welke hun oorsprong zouden 
kunnen vinden in opdrachten van opdrachtgever 
aan Kamer13 
Artikel 7 
Intellectuele eigendom 
Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van 
intellectuele eigendom op zaken als door Kamer13 
aan opdrachtgever geleverd of ter beschikking 
gesteld, berusten uitsluitend bij Kamer13. 
Opdrachtgever verkrijgt daarvan slechts de ge-
bruiksrechten die bij deze voorwaarden uitdrukke-
lijk worden toegekend, tenzij anders en schriftelijk 
wordt overeengekomen. 

Artikel 8. 
Reclames 
8.1 
Kamer13 accepteert uitsluitend schriftelijke recla-
mes. 
 8.2 
Ten aanzien van zichtbare gebreken geldt een 
reclametermijn van 7 dagen, te rekenen vanaf de 
datum van levering. 
Reclames schorten de verplichtingen van op-
drachtgever tot betaling niet op. 
8.3 
Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de 
administratie van Kamer13 beslissend. 
 8.4
Reclames schorten de verplichtingen van op-
drachtgever tot betaling niet op. 

Artikel 9. 
Overmacht 
9.1 
In geval van tijdelijke overmacht is Kamer13 ge-
rechtigd haar verplichtingen op te 
schorten voor de duur van de overmachtstoestand. 
9.2 
In geval van blijvende overmacht is Kamer13 ge-
rechtigd de overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden. 
9.3 
Noch in geval van tijdelijke noch in geval van 
blijvende overmacht heeft opdrachtgever recht op 
schadevergoeding. 
9.4 
Onder overmacht wordt verstaan elke omstandig-
heid waarop Kamer13 geen invloed kan uitoefe-
nen, waardoor de nakoming van de verplichtingen 
jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk 
wordt verhinderd of waardoor die nakoming in re-
delijkheid niet van Kamer13  kan worden verlangd, 

ongeacht of die omstandigheden te voorzien zijn 
of voorzien konden worden ten tijde van het slui-
ten van de overeenkomst.  
Artikel 10.  
Opschorting en ontbinding 
Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet 
tijdig voldoet aan zijn verplichtingen alsmede in 
geval van surseance van betaling, faillissement, 
stillegging of liquidatie van het bedrijf van op-
drachtgever, is Kamer13 gerechtigd zonder inge-
brekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst:   
de uitvoering van de overeenkomst en de direct 
daarmede samenhangende overeenkomsten op 
te schorten totdat betaling voldoende zeker is 
gesteld; en/of de overeenkomst en de direct daar-
mede samenhangende overeenkomsten geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden; onverminderd de uitoe-
fening van welke andere rechten van Kamer13 dan 
ook en zonder dat Kamer13 tot enige schadever-
goeding is gehouden. 
 
Artikel 11. 
Rechtskeuze/geschillen 
Alle overeenkomsten met Kamer13 worden gere-
geerd door het Nederlands recht. 


