
Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst 

tussen I'm Feeling Good, hierna te noemen: “Opdrachtnemer”, en een Opdrachtgever 

waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van 

deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte 

een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, 

vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen.

2. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de 

Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een 

onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen

van overheidswege.

4. Als datum van totstandkoming van de overeenkomst zal gelden de datum van de 

bevestiging door Opdrachtnemer.

5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de 

offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Opdrachtnemer daaraan niet 



gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding 

tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.

6. Opdrachtnemer behoudt zich het auteursrecht voor op bij aanbiedingen of offerte 

gemaakte teksten en ideeën. Deze blijven eigendom van Opdrachtnemer. Zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer mag de Opdrachtgever deze 

niet kopiëren, aan derden tonen of laten wijzigen.

Artikel 3 Algemene verplichtingen

1. Opdrachtnemer verplicht zich de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht 

en vermogen uit te voeren.

2. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen beiden meewerken aan overeengekomen 

procedures en zullen elkaar de voor de goede uitvoering van de werkzaamheden 

benodigde informatie zo spoedig mogelijk, nadat de wederpartij daarom heeft gevraagd 

ter beschikking stellen. Gegevens die de Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld aan 

Opdrachtnemer, worden gehouden voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

3. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen elkaars belangen noch binnen noch buiten 

deze overeenkomst onnodig schaden.

4. Opdrachtnemer verplicht zich alle informatie van vertrouwelijke aard door of namens 

Opdrachtgever verstrekt geheim te houden.

Artikel 4 Overeenkomst

1. De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor 

bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen 

uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde 

zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. 

Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve 



schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te 

worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en 

het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

4. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering 

van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de 

Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft 

goedgekeurd.

5. Indien door Opdrachtnemer in het kader van de opdracht werkzaamheden worden 

verricht op de locatie van de Opdrachtgever, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg 

voor de gewenste faciliteiten.

6. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens noodzakelijk voor het 

uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de 

uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn 

verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te 

schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan 

gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn

vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Opdrachtnemer ter 

beschikking heeft gesteld. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke 

aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte 

onjuiste en/of onvolledige gegevens.

7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke 

uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen 

partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

8. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Opdrachtnemer een verzoek tot wijziging 

van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg 

zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden.



9. Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich 

omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst 

onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard 

zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van 

Opdrachtnemer kan worden gevergd.

10. Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze 

gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Artikel 5 Overmacht

1. Opdrachtnemer 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 schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het 

verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen 

daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende 

oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, 

doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. 

Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de 

omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat 

Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de 

verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.

4. Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen 

uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en

aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is 

Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte

separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er



sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6 Betaling

1. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, op 

een door Opdrachtnemer aan te geven wijze.

2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is 

de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan de wettelijke rente

verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment

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

verschuldigde bedrag.

3. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn 

verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten 

rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden 

berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien 

Opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs 

noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. 

De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de 

Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde 

incassokosten eveneens rente verschuldigd.

4. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan 

Opdrachtnemer verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de 

betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 

6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling 

van een factuur om een andere reden op te schorten.



Artikel 7 Auteursrecht en licentie 

1. Op elk werk van Opdrachtnemer is volgens de Nederlandse wet automatisch het 

auteursrecht van toepassing.

2. De Opdrachtgever verkrijgt van Opdrachtnemer een in tijdsduur onbeperkte licentie 

voor het gebruik van auteursrechtelijke beschermde werken, die door Opdrachtnemer in 

de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de Opdrachtgever worden gemaakt, 

met dien verstande dat de licentie slechts geldt zodra en zolang de Opdrachtgever 

voldoet aan de financiële verplichtingen, die verband houden met de beschikbaarstelling 

van het auteursrechtelijk beschermde werk.

3. De in het voorgaande bedoelde licentie geldt uitsluitend voor gebruik van het werk 

door de Opdrachtgever zelf. Gebruik door derden is niet toegestaan.

4. De in voorgaande bedoelde licentie geldt niet voor het gebruik van werk in een door 

Opdrachtgever aangepaste vorm. Voor publicatie in aangepaste vorm, dient eerst 

toestemming gevraagd te worden aan de Opdrachtnemer.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt 

tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat

Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste 

en/of onvolledige gegevens.

3. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de 

aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde 

van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid 

betrekking heeft.

4. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nooit voor indirecte 

schade.



5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor, ongeacht welke schade ook, als gevolg van 

toerekenbare tekortkomingen van derden die Opdrachtnemer met toestemming van de 

Opdrachtgever heeft ingeschakeld.

6. Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever als bedoeld in dit artikel dienen binnen 2 

maanden nadat de tekortkoming is ontdekt schriftelijk bij Opdrachtnemer te zijn 

ingediend.

Artikel 9 Vrijwaring 

De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden in verband 

met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 10 Intellectueel eigendom

Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op 

grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer 

heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst ook voor andere doeleinden 

te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de 

Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. Opdrachtnemer behoudt hierbij het 

recht geschreven teksten voor eigen promotiedoeleinden te gebruiken in haar portfolio.

Artikel 11 Geschillen 

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het 

Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in 

het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken 

partij aldaar woonplaats heeft.

2. De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van 

geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft 

Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde 



rechter.

3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben

ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


