Quavorm b.v., Maarssen
Algemene toepassing
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen door Quavorm aan derden gedaan.
Aanvullingen of wijzigingen zijn alleen van kracht indien
deze schriftelijk door Quavorm zijn bevestigd. Leveringsen betalingsvoorwaarden van de opdrachtgever worden
door Quavorm niet erkend tenzij deze uitdrukkelijk door
Quavorm schriftelijk zijn aanvaard.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
Artikel 7 VERANTWOORDELIJKHEDEN QUAVORM
Quavorm zal haar opdracht naar beste weten en kunnen
uitvoeren en als adviseur de opdrachtgever bijstaan.
Artikel 8 WERKOVERLEG
Quavorm en de opdrachtgever houden zich gedurende
de werkzaamheden aan de opdracht beschikbaar voor
mondeling overleg, dat voor het uitvoeren van de opdracht van belang is.

Begripsomschrijvingen

Quavorm: Quavorm b.v. gevestigd te Maarssen

Artikel 9 GEHEIMHOUDING
Quavorm en haar medewerkers verplichten zich tot geheimhouding van al hetgeen hen uit hoofde van de opdracht wordt toevertrouwd. Quavorm draagt zorg dat de
ingeschakelde deskundigen en specialisten een verplichting tot geheimhouding wordt opgelegd.

Artikel 2 Opdracht: de overeenkomst waarbij Quavorm
zich jegens de opdrachtgever verbindt de door deze opgedragen werkzaamheden, onder toepassing van het bepaalde bij deze algemene voorwaarden, te verrichten en
waarbij de opdrachtgever zich verbindt de bedongen
tegenprestatie te leveren.

Artikel 10 OPDRACHTEN AAN MEERDERE
ONTWERPERS / ONTWERPBUREAUS
Indien de opdrachtgever dezelfde opdracht tegelijkertijd
aan meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus wenst te verstrekken, dient hij hiervan Quavorm tevoren op de hoogte te stellen.

Prijsopgave en bevestiging

Artikel 11 Indien de opdrachtgever eenzelfde opdracht
eerder aan een of meer ontwerpers/ontwerpbureaus
heeft gegeven, dient hij dat bij de verstrekking van de
opdracht te vermelden, ongeacht of die opdracht door
de ontwerper(s)/ontwerpbureau(s) eerder al dan niet is
aanvaard.

Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, de
maatschap, de vennootschap of rechtspersoon, die aan
Quavorm opdraagt werkzaamheden te verrichten.

Artikel 3

PRIJSOPGAVEN, BEGROTINGEN EN
VOORCALCULATIES
Alle prijsopgaven, begrotingen en voorcalculaties zijn
exclusief BTW en vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen.
Artikel 4 BEGROTINGEN
Begrotingen worden opgesteld op basis van het uurtarief
van Quavorm.
Artikel 5 INHOUD BEGROTINGEN
In de begroting worden in de regel opgenomen o. a.:
- de opdrachtomschrijving,
- de ontwerp- en uitvoeringsfasen,
- het eventuele werk door derden,
- de planning der werkzaamheden,
- de verantwoordelijkheid van Quavorm
ten aanzien van het belang van de opdracht,
- de bepaling van de bestemming en de oplage van de
verveelvoudiging van het ontwerp,
- de honorering,
- een raming van bijkomende kosten,
- een verwijzing naar deze algemene voorwaarden.
Artikel 6 TOTSTANDKOMING VAN EEN OPDRACHT
Een opdracht wordt geacht tot stand te zijn gekomen zodra Quavorm schriftelijke bevestiging van de opdrachtgever heeft ontvangen. De prijzen in opdrachtbevestigingen zijn slechts aan wijziging onderhevig op de wijze als
vermeld in dit artikel. Indien na datum van aanbieding of
opdrachtbevestiging kostprijs-factoren (o.a. koersen, heffingen, belasting etc.) zoals deze door Quavorm op de
dag van de aanbieding of opdrachtbevestiging bekend
zijn, worden verhoogd krachtens overeenkomst of ten
gevolge van een verandering in de wetgeving ook al geschiedt dit ingevolge van voorzienbare omstandigheden,
is Quavorm gerechtigd de aangeboden of overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

Artikel 12 VERGOEDING VAN KOSTEN, SCHADEN EN
INTERESSEN
Elke verplichting van Quavorm tot vergoeding van kosten, schaden en interessen is beperkt tot het bedrag van
het haar toekomende honorarium.
Artikel 13 VRIJWARING
De opdrachtgever vrijwaart Quavorm voor alle in en
buiten rechte optredende gevolgen van het door de opdrachtgever openbaar gemaakte ontwerp.
Artikel 14 AANSPRAKELIJKHEID VOOR ONJUISTE
GEGEVENS
Quavorm is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de
onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens, die de
opdrachtgever gehouden is haar te verschaffen of verschaft heeft.
Artikel 15 OVEREENKOMSTEN MET PRODUKTIEBEDRIJVEN
Overeenkomsten met grafische of andere produktiebedrijven die voor de verveelvoudiging van het ontwerp
zorg dragen, worden door de opdrachtgever aangegaan.
Quavorm treedt bij de vervulling en afwikkeling van een
haar gegeven opdracht tegenover derden op als onmiddellijk vertegenwoordiger van de opdrachtgever en derhalve op naam en voor rekening van de opdrachtgever.
Artikel 16 DRUKPROEF, REVISIEPROEF, PROTOTYPE
De laatste drukproef, revisieproef of het laatste prototype wordt zowel de opdrachtgever als Quavorm door het
produktiebedrijf ter goedkeuring aangeboden. Bij goedkeuring voorziet de opdrachtgever of zijn gemachtigde

deze drukproef, revisie-proef of prototype van zijn
paraaf en datum.
Artikel 17 VERTEGENWOORDIGING
Als Quavorm voor de opdrachtgever bij de uitvoering van
de opdracht als vertegenwoordiger optreedt kan zij hiervoor een vergoeding verlangen. Na schriftelijk overeengekomen te zijn wordt een bedrag of een percentage
apart op de declaratie van Quavorm vermeld.
Artikel 18 AANSPRAKELIJKHEID VOOR MATERIALEN VAN
OPDRACHTGEVER
Quavorm is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies
of vernietiging van voorwerpen, materialen, beeld- of
tekstgegevens in enigerlei vorm, die haar door de
opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Wanneer de
voorwerpen of gegevens grote waarde bezitting, is de
opdrachtgever gehouden deze te verzekeren.
Auteursrecht
Artikel 19 AUTEURSRECHT EN RECHT VAN TEKENING OF
MODEL
Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of
model ten aanzien van het voorlopige- en definitieve
ontwerp en van de ontwerptekeningen, modellen, werken detailtekeningen, alsmede ten aanzien van de daarnaar vervaardigde exemplaren van het produkt, komen
toe aan Quavorm.
Artikel 20 Quavorm heeft het geleverde door of vanwege haar ontworpen. Zij wordt derhalve aangemerkt als
maakster in de zin van de Auteurswet 1912 en kan als
auteursrechthebbende over het werk beschikken.
Artikel 21 NAAMSVERMELDING
Quavorm is gerechtigd haar werkstuk te signeren en/of
haar naam te laten vermelden in het colofon van een
publikatie of op een titelrol.
Artikel 22 Als Quavorm dit nodig acht zal de opdrachtgever het te verveelvoudigen werk voorzien van het symbool met de naam van Quavorm en het jaar van eerste
openbaarmaking; met hetzij het jaar van het internationaal depot en de naam van Quavorm, hetzij het nummer
van het internationaal depot.
Artikel 23 Werkstukken blijven eigendom van Quavorm
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 24 TOESTEMMING VOOR PRODUKTIE
De opdrachtgever zal de produktie niet doen aanvangen
dan nadat de schriftelijke toestemming van Quavorm te
hebben verkregen. Hij doet Quavorm daartoe drukproeven of prototypen ter correctie toekomen. De toestemming bedoeld in dit artikel brengt mee de toestemming
als bedoeld in artikel 25.
Artikel 25 LICENTIES
De opdrachtgever verkrijgt van Quavorm de licentie voor
het gebruik van het ontwerp voor zover dit betreft het
recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de be-stemming en oplage zoals die bij de
opdracht zijn overeengekomen. Is niets daaromtrent vastgelegd dan geldt het eerste gebruik en de eerste oplage

als overeengekomen bestemming en oplage. De licentieverlening vindt plaats nadat Quavorm schriftelijk haar
toestemming heeft gegeven het ontwerp openbaar te
maken.
Artikel 26 WIJZIGINGEN IN HET ONTWERP
Het aanbrengen van wijzigingen door de opdrachtgever
in het voorlopige- of definitieve ontwerp is niet toegestaan dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van
Quavorm. Quavorm zal haar toestemming echter niet
kunnen onthouden aan wijzigingen van zodanige aard,
dat haar verzet in strijd met de redelijkheid zou zijn.
Artikel 27 Bij wijzigingen zal Quavorm door de opdrachtgever in staat gesteld worden, op kosten van de
opdrachtgever, het ontwerp te wijzigen.
Artikel 28 GEBRUIK VOOR PUBLICITEIT OF PROMOTIE
De opdrachtgever en Quavorm zijn vrij om het werkstuk
of verveelvoudigd exemplaar te gebruiken ten behoeve
van hun eigen publiciteit of promotie en bij exposities
van het werkstuk, en daarbij elkaars naam te vermelden,
tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Dit echter
niet eerder dan nadat de eerste verveelvoudiging van het
werkstuk openbaar is gemaakt.
Artikel 29 DEPONEREN VAN EEN ONTWERP
Het ontwerp zal op kosten van de opdrachtgever door
Quavorm, ten name van Quavorm, kunnen worden gedeponeerd bij:
a.Het 'Bureau International pour la protection de la
Propriété Intellectuelle’ van de Organisation Mondiale
de PropriétéIntellectuelle (OMPI) te Geneve;
en/het of bij:
b.Het 'Benelux Bureau voor tekeningen en modellen' te
's Gravenhage.
Het deponeren zal geschieden voordat het verveelvoudigde produkt of eerste exemplaar ervan openbaar wordt
gemaakt.
Artikel 30 De verklaring bedoeld in 21 lid 3 j.o. art. 24
van de Benelux-wet inzake tekeningen of modellen zal
desgewenst worden afgelegd door Quavorm, op kosten
van de opdrachtgever.
Artikel 31 Quavorm ontvangt van de opdrachtgever
kosteloos 10 tot 20 exemplaren van het verveelvoudigde
ontwerp. Van waardevolle stukken of uit zeer kleine
oplagen ontvangt zij een toepasselijk aantal.
Artikel 32 INBREUK DOOR DERDEN
Indien een derde zich schuldig maakt aan inbreuk op het
au-teursrecht en/of het uitsluitend recht op tekening of
model van Quavorm, danwel aan slaafse nabootsing van
het onwerp, zal de opdrachtgever, op kosten van de
opdrachtgever, in en buiten rechte maatregelen nemen
tot stopzetting van die in-breuk c.q. slaafse nabootsing,
tenzij:
a.het ontwerp c.q. tekening en/het of model en/het of
het naar een en ander vervaardigde produkt of exem
plaren daarvan, blijken op voorhand zelf niet nieuw of
origineel te zijn respectievelijk onderscheidend vermo
gen te ontberen dan wel inbreuk op enig auteurs-,
octrooi of uitsluitend recht op tekening of model te
maken.
b.de derde geen verhaal biedt.

Artikel 33 Indien Quavorm in de gevallen genoemd in
artikel 32 sub a en b toch maatregelen in rechte verlangt
dan dient zij daar zelf voor zorg te dragen en komen de
kosten daarvan voor rekening van Quavorm.
Artikel 34 De opdrachtgever is gemachtigd voor en
namens Quavorm alle hem als rechthebbende op het
auteursrecht en het recht van tekening of model toekomende bevoegdheden uit te oefenen, die de opdrachtgever behoeft om de in artikel 32 bedoelde maatregelen
te nemen.
Artikel 35 Quavorm is verplicht de opdrachtgever op
diens verzoek alle inlichtingen te verschaffen en redelijke
bijstand te verlenen die deze nodig heeft.
Artikel 36 GEEN AANSPRAKELIJKHEID BIJ INBREUK OP
RECHTEN VAN DERDEN
Quavorm is niet aansprakelijk wanneer het ontwerp of
het daarnaar vervaardigde produkt en het toepassen of
gebruik daarvan, inbreuk zou maken op enig auteursrecht, uitsluitend recht van tekening of model of octrooirecht van een derde, dat haar niet bekend was en niet
bekend behoorde te zijn, voor of ten tijde van de levering van het ontwerp.
Artikel 37 OVERDRAAGBAARHEID VAN HET AUTEURSRECHT
Auteursrecht van Quavorm is geheel of gedeeltelijk overdraagbaar, niet anders dan per uitdrukkelijke beschikking
per welomschreven object. Alle hier voorafgaand
genoemde voorwaarden blijven na overdracht van het
auteursrecht nog geldig.
Artikel 38 BEEINDIGING RELATIE
Wordt de relatie tussen Quavorm en de opdrachtgever na
het vervullen van de opdracht definitief beëindigd, dan
kan de opdrachtgever de auteursrechten van ontwerpen
die in zijn opdracht tot stand zijn gekomen en die krachtens artikel 19 van deze voorwaarden aan Quavorm
toekomen, in eigendom verkrijgen tegen betaling van
een bedrag ter grootte van het door Quavorm ontvangen
honorarium van één jaar, berekend naar het gemiddelde
van de laatste vijf jaren of, indien de relatie korter heeft
geduurd, naar het gemiddelde van de gehele duur
daarvan.

Artikel 41 SPOEDEISENDE OPDRACHTEN
De hoogte van het uurtarief wordt beïnvloed door een
spoedeisend karakter van de opdracht, wanneer door de
opdrachtgever overwerk, nacht of weekendarbeid wordt
verlangd.
Artikel 42 BIJKOMENDE KOSTEN
Onder bijkomende kosten wordt verstaan: alle kosten
voor materialen, hulpmiddelen en uit de uitwerking van
de opdracht voortvloeiende middelen, die niet behoren
tot de normale bedrijfskosten van Quavorm en die in
commissie voor de opdrachtgever worden gemaakt.
Artikel 43 Quavorm houdt nauwgezet boek van de kosten bedoeld in artikel 42 en declareert deze aan de
opdrachtgever met een overeen te komen verhoging
boven de nettoprijs als administratieve vergoeding. Voor
de juistheid van de gedeclareerde kosten is de administratie van Quavorm beslissend, behoudens de bevoegdheid van de opdrachtgever tegenbewijs te leveren.
Artikel 44 LICENTIEVERGOEDING
De vergoeding voor de licentie van verveelvoudiging van
het ontwerp is in de honorering van de opdracht begrepen met betrekking tot de in de overeenkomst vastgelegde eerste bestemming en oplage.
Artikel 45 Bij herdruk, hergebruik of ruimer gebruik van
het ontwerp, gewijzigd of ongewijzigd, dient opnieuw
een overeenkomst tot licentievergoeding tussen het
Quavorm en de opdrachtgever te worden gesloten.
Artikel 46 Indien Quavorm van een opdrachtgever een
opdracht ontvangt die tegelijkertijd aan andere ontwerpers / ontwerpbureaus is of wordt gegeven, is Quavorm
gerechtigd haar uurtarief met 25 % te verhogen.
Artikel 47 ROYALTIES
Wanneer bedongen is dat op basis van royalties wordt
vergoed dienen opgaven door de opdrachtgever van
geproduceerde of verkochte eenheden vergezeld te gaan
van een certificaat van een registeraccountant.
Artikel 48 HERROEPEN VAN EEN OPDRACHT
De opdrachtgever kan een gegeven opdracht herroepen,
mits hij Quavorm het honorarium dat deze zou toekomen
bij gehele vervulling van de opdracht voldoet.

Honerering
Artikel 39 UURTARIEF
De bepaling van het honorarium van Quavorm geschiedt
op basis van haar uurtarief en bijkomende kosten.
Artikel 40 ONTWERP-UURTARIEF EN UITWERKUURTARIEF
Quavorm kan verschillende uurtariefsoorten hanteren:
- een tarief voor adviezen, besprekingen, documentatie,
conceptontwikkeling, ontwerpen, illustratie- en layout
werkzaamheden in de ontwerpfase etc., te noemen:
ontwerpuurtarief
- een tarief voor illustratie- en layout werkzaamheden
als uitwerking, werktekenen, test- en reprobegeleiding,
wijzigingen in het ontwerp, correctie- en controlewerkzaamheden en reizen etc., te noemen:
uitwerk-uurtarief.

Artikel 49 Indien de opdrachtgever echter aantoont, dat
ingevolge bijzondere, van zijn wil onafhankelijke
omstandigheden of ingevolge bepaaldelijke aan te duiden gedragingen of handelingen van Quavorm van hem
redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de
opdracht verder laat vervullen wordt zijn verplichting als
omschreven in artikel 48 in zoverre verminderd, dat hij
slechts het honorarium voor de reeds verrichte arbeid
hoeft te voldoen.
Artikel 50 NEERLEGGEN VAN EEN OPDRACHT
Quavorm kan een aanvaarde opdracht neerleggen, in
welk geval zij het haar toekomende honorarium verbeurt
evenals het recht op vergoeding van haar kosten, behalve
voorzover de werkzaamheden alreeds verricht voor de
opdrachtgever van nut zijn.

Artikel 51 Indien Quavorm echter aantoont, dat ingevolge bijzondere, van haar wil onafhankelijke, omstandigheden of ingevolge bepaaldelijk aan te duiden gedragingen
of handelingen van de opdrachtgever van haar redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij de opdracht verder vervult, heeft zij recht op het honorarium voor de
reeds verrichte arbeid en vergoeding van reeds gemaakte
onkosten.
Artikel 52 BETALING
Alle betalingen van de opdrachtgever geschieden netto
a contant. Reclames over declaraties dienen binnen acht
dagen na ontvangst ervan aan Quavorm ter kennis te
worden gebracht. Betalingen van de in artikel 6 bedoelde- en bevestigde opdrachten dienen te hebben plaatsgevonden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Alle betalingen dienen
zonder enige aftrek en of compensatie uit welke hoofde
ook te geschieden ten kantore van Quavorm of op een
door Quavorm aan te wijzen bankrekening. Quavorm is
altijd gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering
voort te gaan, om naar haar oordeel vodoende zekerheid
van het nakomen van de betalingsverplichtingen van de
opdrachtgever te verlangen.
Deze bepaling geldt evenzeer in geval krediet is bedongen. Weigering van de opdrachtgever om de verlangde
zekerheid te stellen, geeft Quavorm het recht om de
overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd recht op vergoeding van onkosten en winstderving.
Voorschriften van welke autoriteit ook, welke het
gebruik van de te leveren goederen of diensten, reeds
geleverde goederen of diensten verhinderen, brengen
geen verandering in de geldelijke verplichtingen van de
opdrachtgever.
Artikel 53 Indien in een langere kredietgeving dan 30
dagen na rekeningdatum wordt toegestemd, of deze ten
onrechte wordt genomen, heeft Quavorm recht op een
vertragingsrente over het bedrag van het verschuldigde,
op voet van 2 % boven de wettelijk toegestane rente,
ingaande op de dag dat de betaling diende te geschieden.

komst ontbonden te verklaren, onverminderd haar recht
of vergoeding van schaden, kosten en rechten.
Afwijkende voorwaarden en forum-keuze
Artikel 57 AFWIJKENDE VOORWAARDEN
Wanneer in een bevestiging van de opdrachtgever bepalingen of voorwaarden voorkomen, die in strijd zijn met
deze algemene voorwaarden dan prevaleren deze algemene voorwaarden, tenzij deze bepalingen of voorwaarden door Quavorm schriftelijk zijn geaccepteerd.
Artikel 58 FORUM-KEUZE
Alle geschillen onder of naar aanleiding van een overeenkomst zullen in eerste instantie worden berecht door
de rechter in het Arrondissement Amsterdam.
Artikel 59 TOEPASBAAR RECHT
Op alle overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing. De opdrachtgever doet afstand van alle recht of
ontbinding der overeenkomst volgens het nieuw burgerlijk wetboek (NBW).
Artikel 60 CONVERSIE
Indien enig beding onverhoopt ongeldig mocht blijken,
moeten partijen geacht worden een beding overeengekomen te zijn dat het ongeldig beding naar inhoud en
strekking zoveel mogelijk benadert.
Artikel 61 RECLAMES
Reclames betreffende onvoldoende-, onjuiste-, of
ondeugdelijke levering van goederen of diensten
moeten zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 8 werdagen
na ontvangst van de goederen of diensten, schriftelijk
ter kennis van Quavorm worden gebracht. De aansprakelijkheid van Quavorm vervalt indien niet onmiddelijk
gebreken etc. na constatering worden gemeld.
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

te Utrecht
Artikel 54 INCASSO-KOSTEN
Incasso-kosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd
in ie-der geval waarin Quavorm haar opeisbare vordering, na de opdrachtgever eenmaal tevergeefs te hebben
aangemaand, ter incassering uit handen heeft gegeven
aan een incassobu-reau, deurwaarder of advocaat.
Artikel 55 Incasso-kosten worden berekend over het
geïncasseerde bedrag volgens het tarief van de
Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA-tarief). Over de
incasso-kosten wordt BTW in rekening gebracht.Onder
het geïncasseerde bedrag wordt mede verstaan het na
aanmaning aan Quavorm niet tijdig betaalde bedrag.
Artikel 56 WANPRESTATIE
Indien de opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt of indien de opdrachtgever failliet
wordt verklaard, surséance van betaling verkrijgt of een
buitenrechtelijke schuldregeling treft, is Quavorm
gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de overeen-
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