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Beste collega,

Voordat je denkt “hey, dat zijn mooie voorwaarden, makkelijk even  

copy-pasten, een zoek-vervang actie en een paar adresregels 

veranderen” ...

Afgezien of het netjes is, door derde opgestelde teksten te gebruiken 

voor je eigen winkel, kan je je afvragen of het verstandig is deze 

klakkeloos over te nemen. De hierna volgende algemene voorwaarden 

zijn specifiek opgesteld voor Captain Graphics. Er is samen met een 

jurist naar gekeken om deze voorwaarden specifiek af te stemmen op 

Captain Graphics als leverancier.

Ik kan het je het niet verbieden deze voorwaarden te gebruiken, maar 

als je van “het gemak” bent, raad ik je zeker aan deze voorwaarden 

goed door te lezen, in je op te nemen en te leren begrijpen wat er staat.

Ervaring leert dat de creatieve sector en juristen weinig raakvlakken 

hebben. Iedereen die een product of dienst levert, sluit een 

overeenkomst. En daar komen afspraken bij kijken. Afspraken die in 

het ergste geval getoetst kunnen worden door een rechter. Deze 

voorwaarden zijn de condities waaronder ik mijn diensten en werk 

lever. Jouw regels kunnen best anders zijn.

Wat je ook doet; laat jouw algemene voorwaarden altijd nakijken door 

iemand die er verstand van heeft. Het kost je echt niet de hoofdprijs.
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Simpel gezegd..
Algemene voorwaarden staan vol met juridisch en strategisch jargon. 

Voor de leek vaak lastige materie. Toch is het belangrijk te begrijpen 

waar je mee akkoord gaat. Daarom staan de belangrijkste punten 

hieronder per hoofdstuk, in Jip en Janneke-taal beschreven. Aan deze 

vrije interpretatie kan je natuurlijk geen rechten ontlenen.

2 ALGEMENE VOORWAARDEN

 -   Afwijkingen en aanvullingen op deze voorwaarden moeten 

schriftelijk vastgelegd worden.

3  OFFERTE, OVEREENKOMST EN BEVESTIGING

 -  Een offerte is 30 dagen geldig.

 -  Wil je dat Captain Graphics vast een start maakt met de werk-

zaam  heden zonder de getekende opdrachtbevestiging, dan ga 

je feitelijk akkoord met de offerte.

4 DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST 

 -  Lever tijdig het materiaal aan dat nodig is om de opdracht te 

maken.

 -  Captain Graphics mag werk door anderen laten uitvoeren, tenzij 

er andere afspraken gemaakt zijn.

 -  Als de opgegeven levertijd in gevaar komt zal Captain Graphics 

je daarvan op de hoogte stellen.

5 WIJZIGINGEN, AANVULLING OP DE OPDRACHT

 -  Als je de opdracht wijzigt, uitstelt of intrekt, is Captain Graphics 

niet verplicht het tot dan toe gemaakte materiaal te leveren, 

terwijl er wel voor de tot dan toe gemaakte uren betaald moet 

worden.

 -  Meerwerk zijn werkzaamheden die niet in de offerte zijn 

opgenomen. Meerwerk zal op tijd overlegd worden – zo zijn we 

ook wel weer. 

 -  Bij een grote wijziging van de opdracht zal er een aanvullende 

offerte gemaakt worden.
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6 HONORARIUM

 -  Captain Graphics heeft een standaard betalingstermijn van 

45 dagen.

 -  Captain Graphics kan je een tussentijdse factuur sturen als een 

project of opdracht langer dan 30 dagen stil ligt.

 -  Deze ruimere betalingstermijn heeft als keerzijde dat er bij 

overschrijding strikt wordt gehandeld.

7 GEBRUIK EN LICENTIE

 -  Het werk dat Captain Graphics levert mag alleen gebruikt 

worden voor het doel zoals beschreven in de offerte en niet 

zomaar aangepast worden door jezelf of door anderen.

 -  Het ontwerp mag door Captain Graphics gebruikt worden voor 

eigen promotie.

8 AUTEURS-, MODELLEN- EN EIGENDOMSRECHT

 -   Alle rechten van het ontwerp blijven eigendom van Captain 

Graphics tenzij daarover andere afspraken gemaakt worden.

 -  Captain Graphics kan een naamsvermelding bij of binnen 

het ontwerp plaatsen.

9 KLACHTEN

 - Geleverd werk dien je binnen 30 dagen te controleren op fouten. 

 -  Klachten meldt je schriftelijk, binnen 15 werkdagen na 

factuurdatum.

10 AANSPRAKELIJKHEID

 -  Lever correct materiaal aan want Captain Graphics is niet 

aansprakelijk voor de eventuele vervolgschade.

 -  Captain Graphics kan geen verantwoordelijkheid nemen voor 

het werk van toeleveranciers en andere betrokkenen. 

 -  Captain Graphics is niet verplicht de gebruikte (digitale) 

materialen niet te bewaren.

 -  Ook is Captain Graphics niet aansprakelijk voor schade door 

hackers en andere digitale inbrekers.

 -  We zijn beide niet verplicht materialen en gegevens van de 

geleverde opdracht te bewaren.
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11 OVERMACHT

 -  Captain Graphics is niet oppermachtig, daarom is er overmacht. 

Lees dit hoofdstuk als je wilt weten wat daaronder valt.

12 OPSCHORTING EN ONTBINDING

 -  Als je niet betaalt, zal Captain Graphics de overeenkomst 

verbreken en je daarvoor een schadevergoeding in rekening 

brengen.

13 BEËINDIGING OPDRACHT

 -  Bij voortijdige ontbinding worden de tot dan toe gemaakte 

kosten in rekening gebracht. 

 -  Bij regelmatig terugkerende werkzaamheden geldt deze 

overeenkomst voor onbepaalde tijd en is er een opzegtermijn 

van drie maanden.
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Algemene voorwaarden 
captain graphics
Versie 1.0

Opgemaakt 8 januari 2016

Captain Graphics,

De Beverspijken 15, 

5221 EE ‘s-Hertogenbosch
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1 :: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

(a) Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Captain 

Graphics de opdracht heeft gegeven tot het vervaardigen van zaken 

of het verrichten van werkzaamheden.

(b) Toeleveranciers: productiebedrijven of andere partijen die het 

verveelvoudigen en/of het openbaar maken van het ontwerp dat is 

vervaardigd/voorbereid door Captain Graphics zullen uitvoeren.

(c) Ontwerp: alle door Captain Graphics vervaardigde ideeën en 

ontwerpen, van schets- tot eindfase. Hieronder vallen ook door 

Captain Graphics vervaardigde teksten, pay-offs en slogans.

(d) Offerte: een door Captain Graphics uitgebracht schriftelijk voorstel 

(zoals een prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke 

mededeling) tot het aangaan van een overeenkomst, die zodanig is 

bepaald, dat door aanvaarding ervan onmiddellijk een overeenkomst 

ontstaat.

2 :: Algemene Voorwaarden
2.1 Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- of andere 

voorwaarden van de Opdrachtgever, van toepassing op alle offertes 

en overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en Captain Graphics.

2.2 Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene 

voorwaarden zijn alleen bindend als deze tussen partijen schriftelijk 

zijn overeengekomen.
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3 :: Offerte, overeenkomst  
 en bevestiging
3.1 WIJZIGING IN OFFERTE

Offertes kunnen alleen zonder wijziging aanvaard worden. 

3.2 GELDIGHEIDSDUUR OFFERTE

Een offerte is geldig tot 30 dagen na offertedatum, daarna komt 

deze rechtswege te vervallen.

3.3 OVEREENKOMST VAN DE OFFERTE

De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW 

en andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader 

van de overeenkomst te maken kosten en gelden alleen voor de 

prestatie conform de overeengekomen specificaties. 

3.4 BEVESTIGING VAN DE OFFERTE

Indien bij gebreke van een schriftelijke opdrachtbevestiging 

Captain Graphics met instemming van de Opdrachtgever een aanvang 

met het uitvoeren van de opdracht heeft gemaakt, wordt de 

Opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben 

verstrekt. Nadere mondelinge afspraken en bedingen, binden 

Captain Graphics pas nadat deze schriftelijk door de Opdrachtgever 

zijn bevestigd.
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4 :: De uitvoering van de 
 overeenkomst
4.1 VERSTREKKEN VAN GEGEVENS

De Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs 

nodig en/of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door 

Captain Graphics mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het 

tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke (digitale) 

gegevens/benodigde materialen. 

4.2 BEMIDDELING TOELEVERANCIERS 

Indien op verzoek van de Opdrachtgever Captain Graphics bemiddelt 

bij het tot stand komen van overeenkomsten met toeleveranciers 

voor de verveelvoudiging of openbaarmaking van het ontwerp kan 

Captain Graphics daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 

4.3 OPENBAARMAKING EN VERVEELVOUDIGING

Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan 

dienen partijen de laatste drukproef, revisieproef of het laatste 

prototype, model of versie van het ontwerp te controleren en 

schriftelijk goed te keuren.

4.4 WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN

Captain Graphics heeft het recht bepaalde werkzaamheden door een 

derde te laten uitvoeren tenzij in de overeenkomst anders is overeen-

gekomen.

4.5 LEVERING

Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering ter plaatse 

waar de Opdrachtgever zijn bedrijf uitoefent of via elektronisch 

verkeer op basis van door de Opdrachtgever verstrekte gegevens.

4.6 TERMIJN VAN LEVERING

Is voor de uitvoering van de werkzaamheden een termijn overeen-

gekomen of opgegeven, dan is dit geen fatale termijn indien 

Captain Graphics tijdig aan de Opdrachtgever aangeeft dat de termijn 

zal worden overschreden met vermelding van de reden. Captain 

Graphics dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om 

alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. 
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4.7 AANVANG LEVERINGSTERMIJN

De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de 

Opdrachtgever de benodigde gegevens en materialen aan Captain 

Graphics ter beschikking heeft gesteld. 

5 :: Wijzigingen, aanvullingen  
 op de opdracht
5.1 LEVERING BIJ GEWIJZIGDE OPDRACHT

Indien door de Opdrachtgever de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld 

of ingetrokken, dan is Captain Graphics niet verplicht ontwerpen, 

teksten, bestanden of andere diensten/producten die nog niet gereed 

zijn aan Opdrachtgever te leveren. De Opdrachtgever dient wel de 

factu(u)r(en) voor de tot dan toe verrichte arbeid te voldoen. 

5.2 FACTURATIE BIJ GEWIJZIGDE OPDRACHT

Indien Captain Graphics door het niet tijdig of niet aanleveren door 

Opdracht gever van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/

materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing 

door de Opdrachtgever genoodzaakt is meer of andere werkzaam-

heden te verrichten, heeft Captain Graphics het recht deze 

werkzaamheden apart te factureren.

5.3 GROTE WIJZIGINGEN BINNEN EEN OPDRACHT

Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging 

significant gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende 

opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal zo mogelijk een aparte 

afspraak over de honorering gemaakt worden. Zonder aanvullende 

offerte gelden in de oorspronkelijke overeenkomst gestelde 

voorwaarden, met dien verstande dat extra uren en extra 

werkzaamheden tegen het standaardtarief van Captain Graphics 

zullen worden uitgevoerd.

5.4 MEERWERK

Meerwerk ontstaan door niet in de offerte opgenomen werkzaamheden 

en wordt gefactureerd conform het standaard- of het in de 

overeenkomst vastgelegde meerwerktarief van Captain Graphics. 
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5.5 OVEREENKOMST BIJ GEWIJZIGDE OPDRACHT 

Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een 

aanvulling, dan is Captain Graphics gerechtigd om daaraan eerst 

uitvoering te geven nadat de Opdrachtgever akkoord is gegaan met 

eventueel gewijzigde prijs en andere voorwaarden. Het niet of niet 

onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen 

toerekenbare tekortkoming van Captain Graphics op en is voor de 

Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen 

of te annuleren.

6 :: Honorarium
6.1 BETALINGSVERPLICHTING

Het ontstaan van een betalingsverplichting is nimmer afhankelijk van 

het moment van publicatie en geldt ongeacht of de Opdrachtgever 

gebruik maakt van de geleverde producten of diensten.

6.2 PERIODIEKE FACTURATIE

 Bij een project met een looptijd langer dan 31 dagen heeft Captain 

Graphics het recht haar honorarium periodiek in rekening te brengen 

voor verrichte werkzaam heden en gemaakte kosten ten behoeve van 

de uitvoering van de opdracht. In dat geval geldt een verdeling van 

1/3 van het geoffreerde bedrag bij goedkeuring van het eerste 

ontwerp door Opdrachtgever, 1/3 na herzieningen en of aanvullingen, 

en 1/3 direct na oplevering van de opdracht.

6.3 TUSSENTIJDSE FACTURATIE

 Captain Graphics is altijd bevoegd de tot dan toe verrichte 

werkzaamheden te factureren wanneer een project buiten de wil van 

Captain Graphics langer dan 30 dagen stil ligt.

6.4 BETALINGSTERMIJN

Betaling dient steeds te geschieden binnen 45 dagen na 

factuurdatum, op een door Captain Graphics aan te geven wijze 

tenzij anders is overeen gekomen.
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6.5 VERZUIM

Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling 

van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. 

De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd vanaf 

het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van 

voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Daarnaast brengt 

Captain Graphics administratiekosten in rekening (deze bedragen 

¤ 17,50 per herinnering of aanmaning).

6.6 INCASSOKOSTEN

Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) 

nakoming van zijn verplichtingen, komen alle kosten ter verkrijging 

van voldoening zowel buitengerechtelijk- als gerechtelijke kosten, 

daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, griffierecht, 

deurwaarders en incassobureaus voor rekening van de Opdrachtgever. 

De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op een maximum van 

15% van de hoofdsom exclusief BTW, dit conform B.I.K., 1 juli 2012, 

staffel voorwerktarief II.

6.7 VERDERE VERPLICHTINGEN

Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalings-

verplichting niet op. De Opdrachtgever is evenmin gerechtigd om de 

betaling van een factuur om een andere reden op te schorten. 
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7 :: Gebruik en licentie
7.1 HET GEBRUIK 

Wanneer de Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen 

ingevolge de overeenkomst met Captain Graphics, verkrijgt hij 

daarmee het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp voor 

zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging 

overeenkomstig de bestemmingen en/of oplage zoals die bij de 

opdracht zijn overeengekomen. 

7.2 WIJZIGINGEN

Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke 

toestemming van Captain Graphics veranderingen in de voorlopige of 

definitieve ontwerpen aan te brengen. Slechts Captain Graphics is 

gerechtigd eventuele door de Opdrachtgever gewenste wijzigingen 

uit te voeren. De werkzaamheden zullen als meerwerk worden 

gefactureerd.

7.3 EIGEN PROMOTIE

Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft Captain 

Graphics de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor eigen 

publiciteit of promotie.

8 ::  Auteursrecht, modellenrecht  
en eigendomsrecht

8.1 AUTEURSRECHT EN INDUSTRIËLE EIGENDOM 

Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten 

aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp en van de 

ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen alsmede ten 

aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het product, die 

allen ontwikkeld werden door Captain Graphics, komen toe aan 

Captain Graphics. Zolang geen nadere schriftelijke overeen komst 

tussen Captain Graphics en de Opdrachtgever wordt aangegaan met 

betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend 

recht van tekening, model of ontwerp, blijven deze rechten bij 

Captain Graphics.
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8.2 AUTEURSRECHTHEBBENDE

Captain Graphics garandeert dat het geleverde door of vanwege hem 

is ontworpen, dat hij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en 

als auteurs rechthebbende over het werk kan beschikken.

8.3 ONDERZOEK NAAR RECHTEN

Het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, 

tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en 

portretrechten van derden indien aangeleverd door Opdrachtgever, 

behoort niet tot de opdracht van Captain Graphics, tenzij dit 

uitdrukkelijk is overeengekomen. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar 

de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de 

Opdrachtgever. 

8.4 NAAMSVERMELDING

Captain Graphics is altijd gerechtigd om het ontwerp te signeren en/

of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie, een 

aankondiging of titelrol. Zonder voorafgaande toestemming van 

Captain Graphics is het de Opdrachtgever niet toegestaan het werk 

zonder vermelding van de naam van Captain Graphics openbaar te 

maken of te verveelvoudigen.

Als Captain Graphics dit nodig acht zal de Opdrachtgever het te 

verveelvoudigen en/of openbaar te maken werk voorzien van het 

symbool © met de naam van Captain Graphics en het jaar van de 

eerste openbaarmaking; of het symbool ®, met hetzij het jaar van het 

internationaal depot en de naam Captain Graphics/de depothouder, 

hetzij nummer 0989696 van het internationaal depot. 

8.5 EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle goederen en diensten worden geleverd onder eigendomsvoor-

behoud. Zolang geen nadere afspraken tussen Captain Graphics en 

de Opdrachtgever worden gemaakt met betrekking tot de overdracht 

van het eigendomsrecht op het door Captain Graphics aan de 

Opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, zoals films, 

werktekeningen, prototypes, digitale media, ontwerp schetsen e.d., 

blijven deze eigendom van Captain Graphics.
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9 :: Klachten 
9.1 CONTROLE

De Opdrachtgever is gehouden de ontvangen materialen, proeven 

of bestanden zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en 

deze binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 30 dagen 

na ontvangst, gecorrigeerd of goedgekeurd aan Captain Graphics 

terug te zenden. Na goedkeuring van de proeven is Captain Graphics 

niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten of gebreken die daarna 

eerst blijken. 

9.2 TERMIJN

Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 

15 werkdagen na facturatie, schriftelijk aan Captain Graphics te 

worden meegedeeld. Indien deze termijn wordt overschreden, wordt 

Opdrachtgever geacht het resultaat van de opdracht volledig te 

hebben aanvaard.

9.3 COMPENSATIE

Bij gerechtvaardigde klachten is Captain Graphics slechts gehouden 

tot herstel van onvoldoende resultaten, vervanging van geleverde 

ondeugdelijke producten of diensten of het toekennen van een 

prijsreductie in verhouding tot het gebrek.
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10 :: Aansprakelijkheid
10.1 AANLEVEREN MATERIAAL

Captain Graphics kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor 

misverstanden of fouten in de uitvoering van de overeenkomst indien 

deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de 

Opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, 

deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. Captain Graphics is 

nimmer aansprakelijk voor de inhoud van door Opdrachtgever 

aangeleverd materiaal.

10.2 PRODUCTEN OF DIENSTEN VAN DERDEN

Captain Graphics is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van 

incorrecte, niet tijdige of onvolledige levering van producten of 

diensten door derden, zoals leveranciers van drukwerk, materialen, 

webhosting, productiebedrijven of koeriersdiensten.

10.3 VERKEER VIA INTERNET EN GEDEELDE SERVERS

Captain Graphics kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade 

in welke vorm dan ook, veroorzaakt door het verzenden van 

vertrouwelijke of geheime informatie via internet. Evenmin is Captain 

Graphics aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van 

de gegevens die op een gedeelde server of een door Captain Graphics 

vervaardigde website worden opgeslagen. 

10.4 BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID

Indien Captain Graphics aansprakelijk is voor schade dan is de 

aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot de directe schade en de 

hoogte van het factuurbedrag dat op het uitgevoerde gedeelte van 

de opdracht betrekking heeft, tenzij er sprake is van opzet of 

bewuste roekeloosheid aan de zijde van Captain Graphics.

10.5 KOPIEËN MATERIALEN

De Opdrachtgever dient kopieën van materialen en gegevens onder 

zich te houden tot de opdracht is vervuld. Captain Graphics is niet 

aansprakelijk voor schade indien de Opdrachtgever dit nalaat.
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10.6 BEWAARPLICHT

Na het voltooien van de opdracht hebben noch de Opdrachtgever 

noch Captain Graphics jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking 

tot de gebruikte (digitale) materialen en (digitale) gegevens.

10.7 GARANTIE GELEVERDE MATERIALEN

De Opdrachtgever vrijwaart Captain Graphics voor aanspraken t.a.v. 

auteursrechten betreffende door de Opdrachtgever verstrekte 

materialen, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt. 

11 :: Overmacht
11.1 Captain Graphics is niet gehouden tot het nakomen van enige 

verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij 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 opvattingen voor zijn rekening komt. 

11.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden 

verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt 

begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, waarop Captain 

Graphics geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Captain 

Graphics niet in staat is zijn verplichtingen na te komen zoals onder 

meer, maar niet uitsluitend, regelgeving van overheidswege, 

stakingen, brand- en stormschade, elektriciteit uitval, storingen bij 

internet- en E-mailproviders, weigering van toeleveranciers om te 

leveren of werkzaamheden te verrichten.

11.3 Captain Graphics kan gedurende de periode dat de overmacht 

voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien 

deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der 

partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting 

tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
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11.4 Voor zoveel Captain Graphics ten tijde van het intreden van 

overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels 

gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Captain 

Graphics gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te 

komen gedeelte separaat te factureren. 

11.5 In geval van overmacht zal Captain Graphics daarvan direct 

melding doen aan de Opdrachtgever.

12 :: Opschorting en ontbinding

12.1 Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de 

Opdrachtgever worden alle door Captain Graphics binnen de 

overeenkomst aan de Opdracht gever overgedragen rechten 

opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen 

wel zijn nagekomen. Het is de Opdrachtgever in dat geval niet 

toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken.  

Bij overtreding van deze bepaling is Opdrachtgever een onmiddellijk 

opeisbare boete zonder nadere ingebrekestelling verschuldigd van 

¤ 2.000,- per overtreding en ¤ 250,- per dag dat de overtreding 

duurt.

12.2 Captain Graphics is bevoegd de overeenkomst te ontbinden 

of de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, indien de 

Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet 

volledig of niet tijdig nakomt, of indien door vertraging aan de zijde 

van de Opdrachtgever niet langer van Captain Graphics kan worden 

gevergd dat hij de overeenkomst tegen de overeengekomen 

condities zal nakomen. 

12.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen 

van Captain Graphics op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 

Indien Captain Graphics de nakoming van zijn verplichtingen 

opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 
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12.4 Indien Captain Graphics tot opschorting of ontbinding 

overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van 

schade en kosten bij Opdrachtgever daardoor op enigerlei wijze 

ontstaan. 

12.5 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, 

is Captain Graphics gerechtigd tot vergoeding van de schade, 

daaronder begrepen alle voortvloeiende kosten, daardoor direct en 

indirect ontstaan. 

12.6 De Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen van 

reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.

13 :: Beëindigen opdracht
13.1 TUSSENTIJDSE OPZEGGING

Wanneer de Opdrachtgever een overeenkomst tussentijds opzegt 

dient hij het honorarium en de voortvloeiende kosten van 

werkzaamheden te betalen.

13.2 DUUR OVEREENKOMSTEN

Wanneer de werkzaamheden van Captain Graphics bestaan uit het 

bij herhaling verrichten van werkzaamheden voor een opdracht 

of uitgave die regelmatig verschijnt, dan zal de daarvoor geldende 

overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden 

voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden 

beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een 

opzegtermijn van ten minste drie maanden. 
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13.3 BEËINDIGEN OPDRACHT

Wanneer van Captain Graphics redelijkerwijs niet kan worden verlangd 

dat hij de opdracht (verder) vervult, heeft Captain Graphics het recht 

om deze opdracht neer te leggen, zonder dat hij tot enige schade ver-

goeding of garantie gehouden is. Indien de oorzaak hiervoor aan 

Opdrachtgever is toe te rekenen heeft Captain Graphics recht op het 

honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en op ver-

goeding van de tot op dat moment gemaakte kosten en is hij verplicht 

de bereikte resultaten aan de Opdrachtgever ter beschikking te stellen. 

13.4 FAILLISSEMENT

Zowel de Opdrachtgever als Captain Graphics hebben het recht de 

overeenkomst onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk te ontbinden in 

geval van faillissement of (voorlopige) surseance van de andere partij 

zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of 

schadeloosstelling. In geval van faillissement van de Opdrachtgever 

heeft Captain Graphics het recht het verstrekte gebruiksrecht te 

beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en 

billijkheid zijn.

14 :: Overige bepalingen
14.1 VERJARINGSTERMIJN

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de 

verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Captain 

Graphics één jaar. 

14.2 NEDERLANDS RECHT

Op alle overeenkomsten en verbintenissen tussen Captain Graphics 

en Opdracht gever is het Nederlands recht van toepassing. 

14.3 ARRONDISSEMENT

De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Captain 

Graphics en de Opdrachtgever is de bevoegde rechter in het 

arrondissement waar Captain Graphics op het moment van het 

geschil is gevestigd.
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