	
  

Leverin gsvoorw aarden Mark You r Words
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen een
opdrachtgever en Mark Your Words (hierna: MYW), tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders
overeengekomen. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op vervolgopdrachten en op
gewijzigde of aanvullende opdrachten.
Of f erte en opdrach t
MYW geeft offertes af op uurbasis of op projectbasis. Bij een offerte op uurbasis vermeldt MYW
het uurtarief en bij een offerte op projectbasis de projectprijs. Elke offerte is een maand geldig.
MYW kan in haar offertes betaling vooraf of betaling in termijnen verlangen.
Een offerte geldt als een geheel; dit betekent dat MYW niet verplicht is om een gedeelte daarvan
tegen het daarvoor in de offerte opgenomen bedrag te leveren. Een opdracht kan op elke wijze,
mondeling of schriftelijk, worden gegeven. Als opdrachtnemer geldt altijd uitsluitend MYW, ook als
de opdrachtgever bij de opdracht (stilzwijgend) wenst dat deze door een bepaalde persoon wordt
uitgevoerd. De werking van art. 7:404 BW (een regeling over deze bepaalde persoon), en de werking
van art. 7:707 lid 2 BW (over hoofdelijke aansprakelijkheid wanneer aan twee of meer personen
een opdracht is gegeven) wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Termijnen van levering worden in
onderling overleg vastgesteld. De overeengekomen levertijd geldt niet als fatale termijn.
Au teu rsrech ten / pu blicatierech t
MYW heeft en houdt alle rechten op de door haar te leveren teksten. De overeenkomst tussen
MYW en opdrachtgever geeft opdrachtgever het recht om de door MYW geleverde teksten
eenmalig voor het overeengekomen gebruik te publiceren. Enig ander of volgend geheel of
gedeeltelijk gebruik van de door MYW geleverde teksten is niet toegestaan, tenzij daarvoor een
aanvullende overeenkomst met MYW wordt gesloten.
Vrijw arin g
De opdrachtgever heeft als inhoudelijke deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te
controleren op onjuistheid, onvolledigheid en onzorgvuldigheid, en is in alle opzichten
verantwoordelijk voor het gebruik van de geleverde teksten. De opdrachtgever aanvaardt de
aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit en vrijwaart MYW van iedere aansprakelijkheid voor de
geleverde teksten en het gebruik daarvan. Uitsluiting en beperking aansprakelijkheid MYW
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die kan voortvloeien uit enige fout of
onvolledigheid in de door MYW geleverde teksten. Overigens is de aansprakelijkheid bij andere
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diensten beperkt tot directe schade MYW is niet aansprakelijk voor gevolgschade van welke aard
dan ook.
De mogelijke aansprakelijkheid van MYW is verder in alle gevallen beperkt tot een bedrag gelijk aan
het door MYW volgens de betreffende opdracht te factureren bedrag.
Betalin g / betalin gsterm ijn
Betaling van de facturen van MYW dient binnen 30 dagen na factuurdatum plaats te vinden, tenzij
bij de opdracht schriftelijk een andere termijn is overeengekomen. Bij niet tijdige betaling is de
opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling de wettelijke rente over het factuurbedrag
verschuldigd. Bij niet tijdige betaling komen tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijk kosten
van incasso voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen dan ten
minste 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 200 excl. BTW.
Gesch illen
Op de overeenkomsten tussen MYW en haar opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
Geschillen zullen worden berecht door de rechter die bevoegd is in het Arrondissement waar MYW
is gevestigd.	
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