
 
1. Algemeen 
 
1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst 
gesloten tussen Jaarringen en opdrachtgever, tenzij van deze algemene voorwaarden door 
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.  
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op aanvullende, gewijzigde en 
vervolgovereenkomsten met opdrachtgever. 
1.3 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met 
Jaarringen, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 
1.4 Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene 
voorwaarden, dienen beoordeeld te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.  
1.5 Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel 
nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden 
in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling vervangen worden door een bepaling met 
dezelfde strekking als de originele bepaling. 
 
 
2. Aanbiedingen en offertes 
 
2.1 Aanbiedingen en offertes van Jaarringen worden schriftelijk (of elektronisch) gedaan.  
2.2 Aanbiedingen en offertes van Jaarringen zijn vrijblijvend en zijn dertig dagen geldig, tenzij  
uitdrukkelijk anders wordt vermeld. De aanbieding of offerte vervalt wanneer de opdrachtgever 
deze niet binnen de gestelde termijn aanvaardt. 
2.3 Wanneer een opdracht na totstandkoming van een overeenkomst wordt gewijzigd, is  
sprake van een aanvullende opdracht. Deze zal apart worden geoffreerd. Additionele 
herzieningen van een conceptmanuscript gelden eveneens als aanvullende opdrachten. 
 
 
3. Overeenkomst 
 
3.1 Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding behoudt Jaarringen zich het recht  
voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te 
trekken zonder dat de opdrachtgever hieraan enige rechten kan ontlenen.  
3.2 Mondelinge aanvaarding van opdrachtgever verbindt Jaarringen slechts nadat de  
opdrachtgever deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd. 
3.3 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of aanbieding  
opgenomen aanbod is Jaarringen daaraan niet gebonden.  
3.4 Het herroepingsrecht is voor opdrachtgever niet van toepassing. 
 
 
 
 



 
 
4. Uitvoering 
 
4.1 Jaarringen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen 
van goed vakmanschap uitvoeren. 
4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist heeft Jaarringen  
het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.  
4.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor 
de uitvoering van de overeenkomst of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te 
begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan 
Jaarringen worden verstrekt. Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan Jaarringen zijn 
verstrekt, heeft Jaarringen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de 
uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan 
opdrachtgever in rekening te brengen. 
 
 
5 Aansprakelijkheid 
 
5.1 Jaarringen is uitsluitend aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt, indien en voor  
zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Jaarringen. 
5.2 Indien het uitvoeren van de overeenkomst door Jaarringen leidt tot aansprakelijkheid van 
Jaarringen jegens opdrachtgever of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband 
met de overeenkomst door Jaarringen in rekening gebrachte kosten.  
5.3 Jaarringen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat  
Jaarringen is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.  
5.4 Jaarringen is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade,  
winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie  of 
immateriële schade als gevolg van door Jaarringen geleverde diensten. 
5.5 Jaarringen is niet aansprakelijk wanneer het ten gevolge van een overmachtssituatie zijn 
verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen, noch kan het worden 
gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien Jaarringen daartoe gehinderd wordt 
als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, 
een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt. 
 
 
6. Betaling 
 
6.1 Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden. Bij het aangaan van de overeenkomst 
spreken Jaarringen en opdrachtgever af hoeveel opdrachtgever moet aanbetalen.  
6.2 Betaling van aan Jaarringen verschuldigde bedragen dient te geschieden binnen 14 dagen na 
de factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.  
6.3 Als opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, is opdrachtgever van 
rechtswege in verzuim en is Jaarringen gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke rente in 
rekening te brengen.  
6.4 Als opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, is opdrachtgever gehouden 
tot vergoeding van alle daadwerkelijk door Jaarringen gemaakte gerechtelijke en 
buitengerechtelijke (incasso)kosten.  
 
 

  



 
 
7. Geheimhouding 
 
7.1 Jaarringen verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van opdrachtgever of derden 
die verkregen zijn door uitvoering van de overeenkomst waarvan ze weet of redelijkerwijs kan 
vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn.  
7.2 Deze verplichting geldt zowel gedurende de looptijd als na beëindiging van de overeenkomst.  
 
 
8. Intellectuele eigendom 
 
8.1 Het uitvoeren van de overeenkomst tussen Jaarringen en opdrachtgever houdt niet tevens 
in de overdracht van auteurs- en intellectuele eigendomsrechten die bij Jaarringen berusten. Alle 
intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de 
overeenkomst behoren toe aan Jaarringen.  
8.2 Zonder afkoop van auteurs- en intellectuele eigendomsrechten is het de opdrachtgever 
verboden tekst en illustraties te gebruiken voor andere (commerciële) doeleinden dan het 
oorspronkelijk overeengekomen doel, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming wordt gevraagd 
en verkregen van Jaarringen.  
 
 
9. Toepasselijk recht en geschillen 
 
9.1 Op elke overeenkomst tussen Jaarringen en opdrachtgever is het Nederlands recht van  
toepassing. 
9.2 Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van een overeenkomst tussen Jaarringen en 
opdrachtgever worden, indien deze niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, beslecht 
bij de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


