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ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DECRON GRAPHICS ALMELO
Artikel 1. opdrachtgever en leverancier; leveringen en betalingen.
1. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de order heeft gegeven; onder DECRON, leverancier.
2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten. de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen de opdrachtgever en DECRON.
3. Alle leveringen worden geacht te zijn geschied ter plaatse waar DECRON is gevestigd.
4. Alle betalingen dienen aldaar te geschieden.

Artikel 2. Offerte en bevestiging.
1. Alle offertes zijn vrijblijvend. tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. De offertes kunnen wijzigingen ondergaan door een "onvoorziene" verandering in de werkzaamheden
of door een wijziging van de opdracht. Mondelinge afspraken en bedingen binden DECRON eerst nadat
deze schriftelijk door DECRON zijn bevestigd.
3. Wanneer slechts voor een gedeelte van het te vervaardigen werk, modellen. kopij e.d. zijn overlegd,
is DECRON niet gebonden aan de voor het geheel opgegeven prijs. indien zou blijken dat het niet
getoonde gedeelte naar verhouding meer arbeid vereist dan het wel getoonde.
4. Indien na een gevraagde offerte de opdracht uitblijft, kunnen de kosten der calculatie in rekening
worden gebracht.
Artikel 3. Onjuiste gegevens.
DECRON is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuistheden en/of onvolledigheden van gegevens,
die in het kader van de opdracht door opdrachtgever zijn verstrekt. Opdrachten aan grafische of andere
productiebedrijven met betrekking tot de verveelvoudiging van het ontwerp, worden door en in opdracht
van de opdrachtgever verstrekt.
Artikel 4. Auteursrecht.
Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van het voorlopige en
definitieve ontwerp en van de ontwerptekening, modellen, werken, detailtekeningen alsmede ten aanzien
van de daarna vervaardigde exemplaren van het product, komen toe aan DECRON.

Artikel 5. Auteursrechthebbende.
DECRON garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen, dat hij geldt als de maker in de
zin van de auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken en garandeert dat het
ontwerp origineel is.
Artikel 6. Naamsvermelding
DECRON is te allen tijde gerechtigd om het ontwerp te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in het
colofon van een publicatie of op een titelrol. Wanneer DECRON dit niet nodig dan wenselijk acht, zullen
tussen DECRON en opdrachtgever in goed overleg afspraken worden gemaakt aangaande een eventuele
andere wijze waarop vermelding zal plaatsvinden. Als DECRON dit nodig acht zal de opdrachtgever het te
verveelvoudigen werk voorzien van het symbool © met de naam DECRON en het jaar van de eerste
openbaarmaking; of het symbool ® met hetzij het jaar van de internationaal depot en de naam DECRON
en depothouder, hetzij het nummer van het internationaal depot.

Artikel 7. Auteursrecht bij DECRON
Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomsten tussen DECRON en de opdrachtgever worden aangegaan
met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht op het ontwerp, blijft dit auteursrecht bij DECRON.
Artikel 7a. Eigendom bij DECRON
Zolang geen nadere afspraken tussen DECRON en opdrachtgever worden gemaakt met betrekking tot de
overdracht van het eigendomsrecht op het door DECRON aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde
exemplaar, blijft dit eigendom van DECRON.

Artikel 8. Het gebruik.
Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met
DECRON, verkrijgt hij daarmee het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft
het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemming en oplage die bij de
opdracht zijn overeengekomen. Is over deze bestemming en oplage niets vastgelegd dan geldt het eerste
gebruik en de eerste oplage als overeengekomen bestemming en oplage.

Artikel 9. Wijziging in de opdracht.
1. Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook. schriftelijk of mondeling door of namens
de opdrachtgever aangebracht. die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon
worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Veranderingen welke daaren
tegen vermindering van kosten tengevolge hebben. zullen aanleiding geven tot betaling van een lager
bedrag dan is overeengekomen.
2. Door de opdrachtgever. na het verstrekken van de opdracht. alsnog verlangde wijzigingen in de
uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan DECRON ter kennis zijn
gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven. dan is het risico voor de tenuitvoerlegging
der wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
3. Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht. kunnen tot gevolg hebben dat de vóór
de veranderingen overeengekomen levertijd door DECRON buiten zijn verantwoordelijkheid wordt
overschreden.
4. De opdrachtgever dient bij een door hem gewenste wijziging, DECRON als eerste in de gelegenheid te
stellen om de door hem gewenste wijzigingen uit te voeren.
Artikel 10. Eigendommen
1. Eigendom van opdrachtgever.
a. Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die hem door of vanwege de
opdrachtgever zijn toevertrouwd moet DECRON dezelfde zorg aanwenden die hij dienaangaande
omtrent zijn eigen zaken aanwendt.
b. Onverminderd het in het vorige lid en elders in deze leveringsvoorwaarden bepaalde draagt de
opdrachtgever het risico voor de bedoelde zaken. Indien hij bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij zelf
voor zijn rekening voor verzekering zorg te dragen.

2. Eigendom van DECRON
a. Alle door DECRON vervaardigde zaken zoals; productiemiddelen, halffabrikaten en met name zetsel,
ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur,
databestanden, fotografische opnamen, litho's, cliché's, films, stansmessen, preegvormen en
randapparatuur blijven het eigendom van DECRON, ook als deze als aparte post op de offerte, in het
aanbod of op de factuur zijn vermeld.
b. DECRON is niet gehouden de in lid 2a bedoelde zaken aan de opdrachtgever af te geven.
c. DECRON is niet gehouden de in lid 2a bedoelde zaken voor de opdrachtgever te bewaren. Indien
DECRON en de opdrachtgever overeenkomen dat deze zaken door DECRON zullen worden bewaard,
geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar, zonder dat DECRON instaat voor de geschiktheid
van herhaald gebruik.
Artikel 11. Verzending van het uitgevoerde werk.
Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij vooruit anders is overeengekomen. Bij elke andere wijze van verzending komen de meerdere kosten ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 12. VervoersrisIco voor het uitgevoerde werk.
1. Het aannemen der goederen door de vervoerder zonder aantekening op de vrachtbrief of het reu, geldt
als bewijs dat de emballage in goede staat was.
2. Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van DECRON. tenzij door zijn schuld veroorzaakt.
3. De goederen reizen voor het risico van de opdrachtgever zowel bij franco als bij niet franco leveringen,
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13. Honorarium.
DECRON en opdrachtgever komen een redelijk honorarium overeen op basis van de door DECRON
gehanteerde uurtarieven en bijkomende kosten.

Artikel 14. Gebruiksvergoeding.
In het tussen partijen overeengekomen honorarium is ook begrepen de vergoeding voor het uitsluitend
recht tot het gebruik van het ontwerp met betrekking tot de in de overeenkomst vastgelegde eerste
bestemming en oplage.
Artikel 15. Ander gebruik.
Bij herdruk, hergebruik of ruimer gebruik van het ontwerp, gewijzigd of ongewijzigd, dient tussen partijen
nieuwe overeenkomst met betrekking tot deze vergoeding te worden gesloten.

Artikel 16. Betalingstermijn.
1. Betaling dient te geschieden zonder aftrek van enige kortingen, indien niet anders is overeengekomen,
binnen 30 dagen na factuurdatum.
2. DECRON is ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, gerechtigd om vóór de aflevering voldoende
zekerheid voor de betaling te verlangen en de afwerking van de order te staken indien deze de
zekerheid niet kan worden gegeven.
3. Indien in een langere kredietgeving dan 30 dagen na factuurdatum wordt toegestemd of deze ten
onrechte wordt genomen. is de opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de
factuurdatum. Deze rente bedraagt voor elke maand (of gedeelte daarvan) van de kredietverlening een
twaalfde gedeelte van de wettelijke jaarrente als bedoeld in artikel 1286 van het B.W.
4. De eigendom der goederen blijft aan DECRON en gaat eerst over op de opdrachtgever op de dag waarop
de verschuldigde prijs, renten, kosten en schadevergoedingen ter zake van de geleverde goederen,
inclusief voorafgaande leveringen, zal hebben voldaan.
5. Voor opdrachten, welke een lange bewerkingstijd vereisen, kan betaling bij gedeelten worden verlangd
waar voor de bedragen en perioden vooraf dienen te worden overeengekomen.
6. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het
door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde gemaakt. zijn voor rekening van de
opdrachtgever, zij worden op minimaal 10% van het betrokken bedrag gefixeerd en zullen tenminste
E 50,00 bedragen.
7. Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever worden alle door DECRON
binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment
waarop deze verplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan
de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken.

Artikel 17. Retentierecht.
Als DECRON goederen van de opdrachtgever onder zich heeft. is deze gerechtigd die goederen onder zich
te houden tot voldoening van alle kosten die DECRON besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van
diezelfde opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere
goederen van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft
gesteld. Het recht tot retentie heeft DECRON ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt
te verkeren.
Artikel I8. Gedeeltelijke levering.
Elke gedeeltelijke levering waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een
samengestelde order kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben
overeenkomstig het bepaalde bij "betalingstermijn" in artikel 16.

Artikel 19. Vertroging door de opdrachtgever.
Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door de opdrachtgever of door overmacht
aan zijn zijde intredende wordt vertraagd, kan door DECRON over een deel van de totaal opgegeven
prijs evenredig en in verhouding tot het afgewerkte, resp. afgeleverde gedeelte en voor de overigens voor
de gehele order reeds gemaakte kosten (incl. die van de voor deze order bestemde materialen en
halffabrikaten), één en ander c.q. vermeerderd met het gebruikelijke bewaarloon terzake van in opdracht
van de opdrachtgever vervaardigd zetsel e.d. en/of opgeslagen materialen en halffabrikaten, worden
beschikt op de termijn waarop, indien geen vertraging ware ingetreden, zou zijn beschikt geworden. Mocht
deze termijn niet van tevoren uitdrukkelijk zijn overeengekomen, dan zal over het vorenbedoelde kunnen
worden beschikt, onmiddellijk na het verstrijken van de voor gereedmaking van het werk in kwestie
normaliter benodigde tijd.
Artikel 20. Overschrijding leveringstermijn.
De met DECRON overeengekomen leveringstermijnen zijn door de opdrachtgever steeds approximatief
en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
Artikel 21. Annuleringen.
Indien de opdrachtgever de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleerd, is hij gehouden aan
DECRON alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte onkosten (kosten van
voorbereiding, opslag, provisie e.d.) te vergoeden en bijaldien DECRON zulks wenst, de voor de uitvoering
van deze order bestemde materialen en halffabrikaten voor zijn rekening te nemen de door DECRON in
zijn calculatie opgenomen prijzen; alles onverminderd het recht van DECRON op vergoeding wegens
winstderving, zomede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schaden.

Artikel 22. Afname.
1. De opdrachtgever is verplicht de ten uitgevoerde order direct na gereedkoming in ontvangst te nemen.
2. Moet als gevolg van niet-afname de order van het gereedkomen geheel of gedeeltelijk door DECRON
worden opgeslagen, dan zal deze de opslagkosten aan de opdrachtgever in rekening brengen.
3. Indien, bij overeengekomen levering in partijen binnen een vooraf bepaalde tijd, in het totaal bestelde
niet binnen die tijd is afgenomen, zomede indien, bij overeengekomen levering in partijen zonder dat
daarbij een bepaalde tijd voor afname van het in totaal bestelde is overeengekomen, het in totaal
bestelde niet binnen een jaar na de eerste levering is afgenomen, heeft DECRON -te zijnder keuze- het
recht om óf het restant af te leveren en op de gebruikelijke wijze te factureren, óf de order voor zover
deze nog moet worden uitgevoerd, te annuleren, onverminderd zijn recht op schadevergoeding als
bepaald bij "Annuleringen" in artikel 21.
Artikel 23. Klachten.
1. Eventuele reklames moeten schriftelijk geschieden, binnen 14 dagen na ontvangst der goederen.
De opdrachtgever, die het geleverde niet binnen 14 dagen na ontvangst daarvan behoorlijk op zijn
deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering akkoord te hebben bevonden. Aan de
termijn zal de opdrachtgever niet worden gehouden, indien de termijn in een bepaald geval
redelijkerwijs verlenging behoeft.
2. De opdrachtgever zal in geen geval eniger aanspraak tegen DECRON doen gelden nadat de opdrachtgever een gedeelte van het geleverde ófwel aan derden heeft doorgeleverd.
3. De aansprakelijkheid van DECRON uit hoofde van enige overeengekomen leverantie is beperkt tot een
zodanig bedrag als, gezien de omstandigheden van het geval, in redelijke verhouding staat tot;
a. - het factuurbedrag en, bij gebrek van dien, de grafische waarde van de overeengekomen prestatie.
b. - bij levering in termijnen- het factuurbedrag, c.q. de grafische waarde van de desbetreffende prestaties.
4. Gebreken bij een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde
partij.
5. Indien niet anders schriftelijk is overeengekomen mag DECRON voor ondeugdelijk werk goed werk in
de plaats leveren, tenzij kan worden aangetoond, dat de daardoor onstaande vertragingen en/of
transportkosten voor de opdrachtgever grote nadelen met zich zou(den) meebrengen.
6. DECRON is verantwoordelijk noch voor de gevolgen van fouten in modellen of materialen, die door de
opdrachtgever zijn verstrekt, noch voor de gevolgen van moeilijkheden, optredende bij gebruik, be- of
verwerking van het door hem overeenkomstig de door de opdrachtgever goedgekeurde proef of
proeven geleverde.
7. Wanneer de opdrachtgever uiterlijk acht dagen na het ontvangen van de factuur schriftelijk geen
aanmerkingen heeft gemaakt op de berekende prijs, wordt hij geacht die te hebben goedgekeurd.
Artikel 24. Afwijkingen.
1. Kleur.
Geringe afwijkingen bij kleurendruk kunnen geen reden voor afkeuring zijn.
2. Aantal.
a. Het leveren van 10 % meer of minder dan bestelde hoeveelheid is toegestaan.
b. Meerdere of mindere hoeveelheid wordt tegen de eenheidsprijs berekend, tenzij anders is overeengekomen.
3. Materiaal.
Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte, stand van symmetrisch watermerk
enz. geven geen reden tot afkeuring. Als bij beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen
afwijkend is, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen; er kan dus niet op enkele
exemplaren worden afgekeurd. De toelaatbare afwijking van het overeengekomen gramsgewicht is bij
gestreken en ongestreken papiersoorten 7%.
Artikel 25. Andere voorwaarden.
Algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever binden DECRON niet derhalve indien
en voorzover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden en voorzover DECRON de
toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden en schriftelijk met zoveel woorden heeft aanvaard.

