
Algemene Voorwaarden MetNils 

Ar6kel 1  Defini6es 
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 
1. Aanbieding

een aanbod van MetNils in welke vorm dan ook gedaan voor de beoogde uitvoering van
de werkzaamheden.

2. Algemene voorwaarden
de onderstaande bepalingen welke van toepassing zijn op elke overeenkomst tussen de
opdrachtgever en Nils.

3. Eindproduct
Elk product waarin een door de Opdrachtgever goedgekeurd ontwerp is verwerkt en dat is
bestemd om aan de Opdrachtgever te worden geleverd.

4. Ontwerp
Ieder grafisch ontwerp, illustraGe, strip & cartoon en quasimaGe dat kan worden verwerkt
of toegepast in een Eindproduct.

5. Opdrachtgever
de natuurlijke of rechtspersoon die aan MetNils een opdracht verstrekt voor het
verrichten van werkzaamheden.

6. Overeenkomst
elke overeenkomst met of opdracht aan MetNils voor het verrichten van werkzaamheden
ten behoeve van een ontwerp of eindproduct.

Ar6kel 2 Toepasselijkheid 
7. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes,

opdrachten  en overeenkomsten tussen MetNils en de opdrachtgever.
8. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten en

werkzaamheden waarvan MetNils voor de uitvoering ervan derden inschakelt.
9. Eventuele afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen van kracht wanneer dit

uitdrukkelijk schriRelijk is overeengekomen met MetNils.
10. Eventueel door de opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop) voorwaarden zijn

slechts van toepassing voor zover dit uitdrukkelijk en schriRelijk tussen de opdrachtnemer
en de opdrachtgever is overeengekomen.

Ar6kel 3 Aanbiedingen 
11. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn bevaVen.
12. MetNils is slechts aan een aanbieding gebonden indien deze binnen 14 dagen na de

aanbiedingsdatum door de opdrachtgever schriRelijk is bevesGgd.



Ar6kel 4 Uitvoering van de overeenkomst 
13. MetNils doet zijn uiterste best om alle uit te voeren opdrachten met hoge kwaliteit en 

overeenkomsGg de eisen van goed vakmanschap te verzorgen. Een eventueel beoogd 
resultaat kan echter niet worden gegarandeerd.  

14. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen zijn de door MetNils opgegeven levertermijnen niet 
bindend. 

15. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist is MetNils 
bevoegd om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.  

16. MetNils dient de aanwijzingen van de opdrachtgever in acht te nemen en deze zo goed 
mogelijk te verwerken in het ontwerp en het eindproduct. Indien de opdrachtgever niet 
tevreden is, treden de parGjen in overleg teneinde een passende oplossing te bereiken. 
Dit schort echter nadrukkelijk niet de betalingsverplichGng op. 

Ar6kel 5 Verplich6ngen  van de opdrachtgever  
17. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens of voorzieningen waarvan MetNils 

aangeeR dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever weet of behoort te 
begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht Gjdig beschikbaar 
zijn.  

18. De opdrachtgever is verplicht MetNils onverwijld te informeren over wijzigingen of 
omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen 
zijn.  

19. Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichGngen heeR voldaan, heeR MetNils het 
recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging 
voortvloeiende kosten in rekening te brengen. 

Ar6kel 6 Aanpassingen 
Nadat het ontwerp is goedgekeurd, dan wel het eindproduct gereed is is MetNils slechts 
gehouden dit tegen eventuele meerkosten aan te passen.  

Ar6kel 7 Annuleringen 
20. Indien de opdrachtgever de vervaardiging van een ontwerp dan wel eindproduct wil 

annuleren, is hij gebonden aan MetNils alle tot dan toe redelijkerwijs gemaakte uren en 
kosten te vergoeden, waaronder kosten van voorbereiding, bestellingen bij of opdrachten 
aan derden, provisie e.d. 



Ar6kel 8 Tarieven  en kosten 
21. De  bij de aanbieding vermelde tarieven zijn exclusief BTW. Eventuele bijkomende  

kosten welke nodig zijn om een ontwerp dan wel eindproduct te vervaardigen zijn 
eveneens exclusief BTW.  

22. MetNils heeR het recht een voorschot te bedingen. De werkzaamheden vangen pas aan 
na ontvangst van het voorschot. 

23. Tenzij er een vaste prijs is overeengekomen heeR MetNils  het recht het 
overeengekomen tarief te verhogen indien Gjdens de uitvoering van de werkzaamheden 
blijkt dat de omvang van de vooraf ingeschaVe omvang van de werkzaamheden met 
tenminste 20 procent wordt overschreden en deze overschrijding niet het gevolg is van 
aan MetNils toe te rekenen omstandigheden voor het vervaardigen van een ontwerp of 
eindproduct. In dit geval wordt de Opdrachtgever hier vooraf over geïnformeerd. Zonder 
tegenbericht wordt ervan uitgegaan dat de Opdrachtgever de extra werkzaamheden 
uren vergoed.  

Ar6kel 9 Betaling 
24. De betalingstermijn is 14 kalenderdagen, tenzij schriRelijk anders is overeengekomen.  
25. Indien de opdrachtgever niet Gjdig aan zijn betalingsverplichGng voldoet, is de 

opdrachtgever direct in verzuim, zonder dat ingebrekestelling is vereist. MetNils is dan 
gerechGgd de weVelijke handelsrente en buitengerechtelijke kosten in rekening te 
brengen. 

Ar6kel 10 Eigendomsvoorbehoud  
MetNils behoudt de eigendom van alle ontwerpen en eindproducten totdat de 
opdrachtgever zijn betalingsverplichGng conform de aanbieding heeR voldaan.  

Ar6kel 11 Gebruik van het ontwerp of eindproduct en intellectuele eigendom 
26. Tenzij anders is overeengekomen is het ontwerp of eindproduct uitsluitend voor eigen 

gebruik door de opdrachtgever. Voor het gebruik door of ten behoeve van een derde is 
voorafgaande toestemming van MetNils vereist. Aan deze toestemming kan MetNils 
nadere voorwaarden verbinden, waaronder een vergoeding als a^oop van het 
auteursrecht.  

27. De opdrachtgever is niet gerechGgd tot aanpassing van het in opdracht vervaardigde 
zonder voorafgaande schriRelijke toestemming van de opdrachtnemer.  

28. MetNils heeR het recht het in opdracht vervaardigde te signeren.  
29. MetNils heeR het recht de door de uitvoering van de overeenkomst aan haar zijde 

toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen 
vertrouwelijke informaGe van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. 



Ar6kel 12 Aansprakelijkheid en verjaring 
30. MetNils is niet aansprakelijk voor eventuele schade van welke aard dan ook, tenzij de 

opdrachtgever bewijst dat de schade is ontstaan door schuld of nalaGgheid van MetNils 
of een door MetNils ingeschakelde hulppersoon.  

31. De aansprakelijkheid van MetNils is in alle gevallen beperkt tot de opdrachtsom per 
gebeurtenis of een reeks van gebeurtenissen.  

32. MetNils is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gederfde 
winst en gemiste besparingen of schade door bedrijfstagnaGe.  

33. Alle aanspraken en vorderingen tegen MetNils dienen binnen 1 jaar na hun ontstaan 
schriRelijk bij MetNils te zijn ingediend op straffe van verjaring.  

34. De opdrachtgever vrijwaart MetNils voor aanspraken van derden als gevolg van de 
toepassing of gebruik van de door MetNils vervaardigde ontwerpen of eindproducten.  

Ar6kel 13 Slotbepalingen 
35. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, nieGg zijn of vernieGgd 

mochten worden, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. ParGjen 
bepalen dan in overleg hoe de strijdige bepaling vormgegeven moet worden om deze 
strijdigheid te verhelpen, alsmede ervoor te zorgen dat deze nieuwe bepaling zoveel 
mogelijk de strekking heeR als de strijdige bepaling. 

36. Op elke overeenkomst tussen MetNils en de opdrachtgever is Nederlands recht van 
toepassing. Eventuele geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden beslecht, 
worden bij uitsluiGng voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag. 


