RECLAME & MEER

ALGEMENE VOORWAARDEN
Dit document betreft de Algemene Voorwaarden van Rhino Limited Netherlands,
van toepassing op enerzijds de website www.rhinolimited.nl, anderzijds de mondeling
of schriftelijk overeengekomen opdrachten tussen opdrachtgever en Rhino Limited Netherlands.

ARTIKEL 1. ALGEMEEN

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen,
hieronder mede begrepen doch niet beperkt tot verbintenissen tot vervaardiging
van ontwerpen en/of producties en/of aflevering of ter beschikkingstelling van
audiovisuele werken, uit de overeenkomst waarop deze voorwaarden van
toepassing zijn verklaard. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen
die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten, andere
handelingen of pre- contractuele rechtsbetrekkingen. Zij zijn voorts van
toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit handelingen, verricht in
verband met dergelijke overeenkomsten, handelingen of pre-contractuele
rechtsbetrekkingen.
b. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien en voor zover
zulks schriftelijk wordt overeengekomen en uitsluitend voor die overeenkomst,
waarbij de afwijkende bedingen werden gemaakt.
c. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt
door Rhino Limited Netherlands van de hand gewezen. De algemene
voorwaarden van Rhino Limited Netherlands zijn ook van toepassing, indien de
algemene voorwaarden van de opdrachtgever een prevalentiebeding bevatten.

ARTIKEL 2. OFFERTES EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
a. Alle offertes van Rhino Limited Netherlands, in welke vorm dan ook, zijn geheel
vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld. Rhino Limited Netherlands
kan een offerte intrekken, zolang de opdrachtgever de offerte niet heeft aanvaard.
Een offerte heeft een beperkte geldigheidsduur.
b. Eerst op het moment dat de opdrachtnemer mondeling of schriftelĳk heeft bevestigd
de verleende opdracht te aanvaarden komt de overeenkomst tot stand en
ontstaan uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen van partĳen.
c. Rhino Limited Netherlands is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten
indien de opdrachtgever op haar verzoek geen zekerheid stelt voor betalings- en
overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, onverminderd de
gehoudenheid van de opdrachtgever reeds door Rhino Limited Netherlands
verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden.
d. Misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst,
voortvloeiende uit het door de opdrachtgever niet, niet juist, niet tijdig of
onvolledig specificeren van de opdracht of doen van mededelingen, komen voor
rekening en risico voor de opdrachtgever, ook indien die opdracht en/of
mededelingen gedaan zijn via enig technisch middel, zoals fax, e-mail of andere
transmissiemedia.

ARTIKEL 3. MUZIEK
Voor muziek die in een videoproductie wordt gebruikt moeten rechten afgedragen
worden aan auteursrechtenorganisatie Buma Stemra. Deze auteursrechten zijn
verdeeld in een deel STEMRA, het gebruik van stock-muziek samengevoegd met
videobeeld en het deel BUMA als video's inclusief geluid openbaar gemaakt
worden via internet of andere openbare kanalen. De STEMRA-kosten zijn reeds
afgedragen door Rhino Limited Netherlands.
Voor de BUMA-kosten is de opdrachtgever verantwoordelijk
voor aanmelding en afdracht.
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ARTIKEL 4. PRIJZEN
Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op orderbevestiging of offerte zijn alle genoemde
prijzen exclusief BTW.

ARTIKEL 5. BETALING EN INCASSO
a. De opdrachtnemer bepaalt de betalingsvoorwaarden. Het staat de opdrachtnemer vrĳ
een aanbetaling te verlangen alvorens hĳ een begin maakt met de uitvoering van de
opdracht. Indien geen aanbetaling vooraf overeen is gekomen, geldt het volgende.
Betaling van het factuurbedrag door de opdrachtgever dient te zĳn geschied binnen
veertien dagen na factuurdatum, in euro’s, ten kantore van de opdrachtnemer of door
middel van overboeking ten gunste van een door de opdrachtnemer aan te wĳzen bankrekening, waarbĳ als betaling slechts zal gelden de mededeling van de betreffende
bankinstelling dat het factuurbedrag is bĳgeschreven op de aangewezen rekening.
De betaling dient evenwel contant bĳ aflevering plaats te vinden indien de opdrachtgever
een natuurlĳk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrĳf.
Betaling geschiedt netto. Verrekening, opschorting of inhouding van een gedeelte van het
verschuldigde bedrag is opdrachtgever niet toegestaan.
b. De opdrachtnemer is gerechtigd, bĳ een overeengekomen aflevering in gedeelten, na
aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling
te verlangen van alle voor de gehele opdracht gemaakte kosten, zoals die van ontwerpen, (druk)proeven en films.
c. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termĳn volledig heeft betaald,
is hĳ van rechtswege in verzuim. In zodanig geval zĳn alle vorderingen die de opdrachtnemer op de opdrachtgever heeft onmiddellĳk opeisbaar en is de (zakelĳke) opdrachtgever, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling hierover vanaf dat moment de
wettelĳke (handels)rente verschuldigd tot de datum van de algehele voldoening, een en
ander onverminderd de verdere rechten die de opdrachtnemer heeft.
d. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termĳn heeft betaald, mag de
opdrachtnemer met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van iedere
opdracht opschorten.
e. Alle gerechtelĳke en buitengerechtelĳke kosten verband houdende met de inning van
enige vordering van de opdrachtnemer op de opdrachtgever komen ten laste van de
opdrachtgever.
De buitengerechtelĳke kosten worden gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, met
een minimum van € 75,= exclusief omzetbelasting.
f. Betalingen aan de opdrachtnemer strekken in de eerste plaats tot delging van vervallen
rente en incassokosten en vervolgens tot kwĳting van de langst uitstaande vordering
(factuur).
g. De in de lid 3 en lid 5 genoemde verhogingen treden uitsluitend in de plaats van
vergoeding van vertragingsschade. Naast deze vergoeding kan schadevergoeding op
grond van de wet worden gevorderd.
h. Indien de opdracht is verstrekt door of ten behoeve van meer dan één opdrachtgever,
zĳn alle opdrachtgevers hoofdelĳk verbonden ter zake van de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel weergegeven, dit ongeacht de
tenaamstelling van de factuur.
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ARTIKEL 6. OPZEGGING EN ANNULERING

a. De opdrachtnemer heeft steeds het recht, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling
of rechterlĳke tussenkomst is vereist, de overeenkomst op te zeggen, wanneer de
opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, of door hem surséance is aangevraagd,
hĳ opeisbare schulden onbetaald laat, gaat liquideren of zĳn vaste verblĳfplaats of
vestigingsplaats naar een plaats buiten Nederland verlegt alvorens naar genoegen
van de opdrachtnemer zekerheid te hebben gesteld voor de voldoening van hetgeen
ter zake van de uitvoering van de opdracht reeds verschuldigd is en nog verschuldigd zal
worden, of indien hĳ door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de
beschikkingsbevoegdheid over (delen van) zĳn vermogen verliest, tenzĳ ten behoeve van
de opdrachtnemer naar diens oordeel genoegzame zekerheid wordt verstrekt voor de
voldoening van hetgeen ter zake van de uitvoering van de opdracht verschuldigd is en nog
verschuldigd zal worden.
b. De opdrachtgever heeft het recht een overeenkomst te annuleren voordat de
opdrachtnemer met de uitvoering van de overeenkomst begonnen is, mits hĳ de hierdoor
voor de opdrachtnemer ontstane schade vergoedt. Onder deze schade wordt begrepen
de door de leverancier gederfde winst, waarbĳ tevens in rekening wordt gebracht de kosten
die de opdrachtnemer reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van
gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen
diensten en opslagkosten.

ARTIKEL 7. GEBREKEN; KLACHTTERMIJNEN
a. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 7 dagen
na ontdekking na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk en aangetekend
te worden gemeld aan Rhino Limited Netherlands zulks op straffe van verval van iedere
aanspraak.
b. Indien een klacht gegrond is, zal Rhino Limited Netherlands de werkzaamheden alsnog
verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever
aantoonbaar zinloos is geworden.
Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
c. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk
of zinvol is, zal Rhino Limited Netherlands slechts aansprakelijk tot het maximale bedrag wat is
gefactureerd voor de opdracht althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
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ARTIKEL 8. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

a. Rhino Limited Netherlands aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele
schade, tenzij de schade het gevolg is van opzet of ernstige nalatigheid van haar kant.
b. Rhino Limited Netherlands is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde
c. beeldschermen of afdrukken die niet door haar geleverd zijn.
Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de
verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Rhino Limited Netherlands beperkt
d. tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft.
e. Voor elke door Rhino Limited Netherlands aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een
inspanningsverplichting. Rhino Limited Netherlands kan nimmer aansprakelijk gesteld
f. worden voor niet behaalde resultaten.
De opdrachtgever moet een eventuele tekortkoming in de uitvoering van de opdracht
binnen drie maanden na afronding van de ipdracht schriftelijk bij Rhino Limited Netherg. lands te kennen geven.
De opdrachtgever heeft de plicht de geleverde diensten te controleren op onjuistheden en
onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit.
h. Hij vrijwaart Rhino Limited Netherlands tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de
huidige of toekomstige wetgeving, tenzij er sprake is van opzet of ernstige nalatigheid van
i.
Rhino Limited Netherlands.
j. Opdrachtgever vrijwaart Rhino Limited Netherlands voor aanspraken van derden met
betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte

ARTIKEL 9. HONORARIUM
a.
b.
c.

d.
e.
f.

Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden b, e en f van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden
de leden c t/m f van dit artikel.
Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste
honorarium is exclusief BTW.
Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van
werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Skipp ,
geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend
uurtarief is overeengekomen.
Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW. (indien van toepassing)
Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening
worden gebracht.
Indien Rhino Limited Netherlands met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is
Rhino Limited Netherlands niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Rhino Limited
Netherlands mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Rhino Limited Netherlandskan aantonen dat zich
tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien
van bijv. lonen of prijsstijging van gebruikte en ingekochte media.
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ARTIKEL 10. OVERMACHT
a.

b.
c.

Indien de opdrachtnemer zĳn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tĳdig of niet volledig kan
nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet
beperkt oorlog en oorlogsgevaar, mobilisatie, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, diefstal, brand,
ingrĳpende temperatuurschommelingen, waterschade, overstroming, aardbeving en andere
natuurrampen, verbeurdverklaring en andere overheidsmaatregelen, werkstaking, stremming van
vervoer, defecten aan machinerieën, niet levering van noodzakelĳke materialen,-halffabrikaten of gege
vens door derden, storingen in de levering van energie, verminderde bereikbaarheid van gegevens,
alles zowel in de onderneming van de opdrachtnemer als bĳ ingeschakelde derden, worden die
verplichtingen opgeschort totdat de opdrachtnemer redelĳkerwĳs in staat kan worden geacht deze op
de overeengekomen wĳze na te komen.
Indien op grond van van overheidswege gestelde voorschriften of uit veiligheidsoverwegingen van de
opdrachtnemer door enige omstandigheid niet kan worden gevergd dat hĳ de opdracht (verder)
uitvoert, heeft de opdrachtnemer het recht de nakoming van zĳn verplichtingen op te schorten.
De opdrachtgever heeft, in geval een situatie als bedoeld in lid 1 of lid 2 van dit artikel zich voordoet,
niet het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelĳk te ontbinden, noch ontstaat in die gevallen voor
de opdrachtnemer een verplichting tot vergoeding van enige schade.

ARTIKEL 11. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN AUTEURSRECHTEN
a.

b.

c.

d.
e.

f.
g.

a. Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het
auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van Rhino Limited Netherlands. In het geval van
inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt Rhino Limited Netherlands de organisatie of persoon in
kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties.
b.De opdrachtgevers vrijwaren Rhino Limited Netherlands volledig tegen aanspraken van derden voor
inbreuk op auteursrechten ten gevolge van door Rhino Limited Netherlands ten behoeve van opdrachtgevers te verrichten montages en/of het dupliceren van beeld- en geluidopnames welke zij hebben
aangeleverd.
Inbreuk op de auteursrechten is als misdrijf strafbaar gesteld in artikel 31 en 32 van de Auteurswet.
Producties ( films, DVD's, tape's etc.) die door Rhino Limited Netherlands gemaakt zijn, zijn
Auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van en of
door Rhino Limited Netherlands gemaakte/ geleverde producties zowel van beelden en/of geluid
danwel gedeelten daarvan, te vermenigvuldigen, te bewerken, openbaar te maken, in het openbaar te
vertonen, uit te zenden en of te publiceren/ tonen op websites, internet etc.
c. Rhino Limited Netherlands behoudt nadrukkelijk de eigendom van de te leveren zaken voor, totdat de
opdrachtgever alle verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, waaronder mede begrepen de
verplichtingen tot betaling van kosten, renten en toeslagen welke voor rekening van de opdrachtgever
komen.
In het geval de levering deel uitmaakt van een reeks leveringen wordt de eigendom van de zaken voorbehouden totdat alle betalingsverplichtingen, verband houdende met deze reeks leveranties, zijn nagekomen.
Indien de opdrachtgever zich zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, of er gegronde vrees
bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Rhino Limited Netherlands gerechtigd de
geleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, terug te nemen, ofwel bij de opdrachtgever
of derden weg te (doen) halen. De opdrachtgever dient de ter zake door Rhino Limited Netherlands
gemaakte kosten te vergoeden.
Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen
vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht Rhino Limited Netherlands hiervan onverwijld op
de hoogte te stellen.
Rhino Limited Netherlands heeft jegens eenieder, die daarvan afgifte verlangt, een pandrecht en een
retentierecht op alle zaken en gelden die Rhino Limited Netherlands uit welke hoofde en met welke
bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die zij ten laste van de opdrachtgever heeft of mocht krijgen.
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ARTIKEL 12. ONTWERPEN, TESTEN EN PROEVEN
a.
b.
c.
d.

De opdrachtgever is gehouden de door de opdrachtnemer aan hem ter controle ter beschikking gestelde
ontwerpen, tests, (proef)afdrukken en (of) (proef)modellen zorgvuldig en met bekwame spoed op fouten
en gebreken te controleren en zĳn oordeel aan de opdrachtnemer te doen toekomen.
Goedkeuring zĳdens de opdrachtgever geldt als erkenning dat de opdrachtnemer de aan de proeven
voorafgaande daarmee verbonden werkzaamheden overeenkomstig de opdracht heeft uitgevoerd.
Indien de opdrachtgever niet voldoet aan zĳn in het eerste lid genoemde verplichting geldt dit als goedkeuring in de zin van het tweede lid.
Elk(e) op verzoek van de opdrachtgever vervaardigd ontwerp, test, (proef)afdruk en (of) (proef)model
wordt naast de overeengekomen prĳs in rekening gebracht, tenzĳ uitdrukkelĳk is overeengekomen dat de
kosten hiervan in de prĳs zĳn inbegrepen.vv

ARTIKEL 13. AANVAARDING VAN HET AANBOD
a.

b.
c.

Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien Opdrachtgever dit nalaat,
maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat Rhino Limited Netherlands werk verricht
in het kader van de overeenkomst, of bij vooruitbetaling bij productieopdrachten indien vermeld in de
offerte, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
Rhino Limited Netherlands behoudt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding
nieuwe informatie beschikbaar komt die de uitvoering voor haar onaanvaardbaar maken.
Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd.
Rhino Limited Netherlands is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst
verschuldigde prijs aan te passen.

ARTIKEL 14. REIS, VERBLIJF EN KILOMETERVERGOEDING
Alle reis- en verblijfkosten worden beschouwd als additionele kosten en worden niet meegenomen in de
offerte. De kosten worden apart toegevoegd aan de eindfactuur. Rhino Limited Netherlands hanteert een
kilometervergoeding van € 0,40 per gereden kilometer.

ARTIKEL 15. AFLEVERING EN LEVERINGSTERMIJN
a.

b.

c.

d.

e.

Tenzĳ schriftelĳk anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering van zaken ter plaatse waar de
opdrachtnemer zĳn bedrĳf uitoefent. Digitale afleveringen vinden plaats aan het door opdrachtgever
daartoe opgegeven mailadres, danwel (voor risico van opdrachtgever) door uploaden op een externe
server, danwel door beschikbaar stellen op de server van (een hulppersoon van) de opdrachtnemer.
b Een door de opdrachtnemer opgegeven leveringstermĳn heeft slechts indicatieve betekenis, tenzĳ
schriftelĳk en uitdrukkelĳk wordt aangegeven dat het een uiterste termĳn betreft. De opdrachtnemer
is, ook bĳ een overeengekomen uiterste termĳn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem
schriftelĳk in gebreke heeft gesteld.
c De gebondenheid van de opdrachtnemer aan een overeengekomen uiterste termĳn vervalt indien en
zodra de opdrachtgever de opdracht wĳzigt, tenzĳ de geringe betekenis van de wĳziging of de geringe
duur van het oponthoud de opdrachtnemer in redelĳkheid niet noodzaakt tot wĳziging van de
aanvankelĳk door hem planmatig in de tĳd vastgestelde inzet van productiecapaciteit.
d De opdrachtgever is bĳ de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer, gehouden al
datgene te doen, wat redelĳkerwĳs nodig of wenselĳk is om een tĳdige aflevering door de
opdrachtnemer mogelĳk te maken.
e Bĳ niet naleving door de opdrachtgever van het in het vorig lid gestelde, vervalt voor de opdrachtnemer
de verplichting om binnen de aanvankelĳk overeengekomen uiterste leveringstermĳn de
overeengekomen prestatie te verrichten. Deze verplichting vervalt eveneens indien de opdrachtgever
niet voldoet aan zĳn verplichtingen zoals die zĳn omschreven in de artikelen 12 en 5. Zĳ vervalt ook in
de situaties die beschreven worden in de artikelen 6, 10 en 16.

447,3853 px

© ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN | ALGEMENE VOORWAARDEN | RHINO LIMITED NETHERLANDS

ARTIKEL 16. RETENTIERECHT, EIGENDOMSVOORBEHOUD, PANDRECHT EN AUTEURSRECHTEN
a.

b.

c.

d.
e.

f.
g.

h.

Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het
auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van Rhino Limited Netherlands. In het geval van
inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt Rhino Limited Netherlands de organisatie of persoon in
kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties.
De opdrachtgevers vrijwaren Rhino Limited Netherlands volledig tegen aanspraken van derden voor
inbreuk op auteursrechten ten gevolge van door Rhino Limited Netherlands ten behoeve van opdrachtgevers te verrichten montages en/of het dupliceren van beeld- en geluidopnames welke zij hebben
aangeleverd. Inbreuk op de auteursrechten is als misdrijf strafbaar gesteld in artikel 31 en 32 van de
Auteurswet. Producties ( films, DVD's, tape's etc.) die door Rhino Limited Netherlands gemaakt zijn, zijn
Auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van en of door
Rhino Limited Netherlands gemaakte/ geleverde producties zowel van beelden en/of geluid danwel
gedeelten daarvan, te vermenigvuldigen, te bewerken, openbaar te maken, in het openbaar te vertonen,
uit te zenden en of te publiceren/ tonen op websites, internet etc
Rhino Limited Netherlands behoudt nadrukkelijk de eigendom van de te leveren zaken voor, totdat de
opdrachtgever alle verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, waaronder mede begrepen de
verplichtingen tot betaling van kosten, renten en toeslagen welke voor rekening van de opdrachtgever
komen.
In het geval de levering deel uitmaakt van een reeks leveringen wordt de eigendom van de zaken voorbehouden totdat alle betalingsverplichtingen, verband houdende met deze reeks leveranties, zijn nagekomen.
Indien de opdrachtgever zich zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, of er gegronde vrees
bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Rhino Limited Netherlands gerechtigd de geleverde zaken, waarop
het eigendomsvoorbehoud rust, terug te nemen, ofwel bij de opdrachtgever of derden weg te (doen)
halen. De opdrachtgever dient de ter zake door Rhino Limited Netherlands gemaakte kosten te
vergoeden.
Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen
gelden, is de opdrachtgever verplicht Rhino Limited Netherlands hiervan onverwijld op de hoogte te
stellen.
Rhino Limited Netherlands heeft jegens eenieder, die daarvan afgifte verlangt, een pandrecht en een
retentierecht op alle zaken en gelden die Rhino Limited Netherlands uit welke hoofde en met welke
bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die zij ten laste van de opdrachtgever heeft of mocht krijgen.
De opdrachtgever verleent de opdrachtnemer pandrecht op alle zaken en gegevens van de
opdrachtgever die in het kader van de uitvoering van de opdracht door de opdrachtgever in de macht
van de opdrachtnemer zĳn gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever
in welke hoedanigheid en uit welken hoofde ook aan de opdrachtnemer verschuldigd mocht zĳn,
niet opeisbare en voorwaardelĳke schulden daaronder mede begrepen.

ARTIKEL 17. PROMOTIE
Rhino Limited Netherlands behoudt de mogelijkheid om materialen te gebruiken ter promotie.
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ARTIKEL 18. GEBRUIK VAN HET RESULTAAT
a.

b.
c.

d.

e.

Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de
ontwerper, verkrijgt hij het recht tot gebruik van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de
overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het
gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik
is exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders overeengekomen.
Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden op rusten, maken
partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken zal worden geregeld.
Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de opdracht aan
te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit
door de derden te laten doen. De ontwerper kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden,
waaronder het betalen van een billijke vergoeding.
In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft de ontwerper recht op een vergoeding
wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans
een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder
overigens enig ander recht te verliezen.
Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elk
in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekt recht tot gebruik komt te vervallen, tenzij de
gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid:
1. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst
niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is;
2. indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd om redenen genoemd
in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden;
3. ingeval van faillissement van de opdrachtgever, tenzij de desbetreffende rechten overeenkomstig
artikel 16 van de deze Algemene Voorwaarden aan de opdrachtgever zijn overgedragen.

e.

De ontwerper heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen
wedstrijden en tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te krijgen, wanneer het om fysieke resultaten gaat.

ARTIKEL 19. OVERIGE BEPALINGEN
a.
b.
c.

d.

e.
F.

Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan de ontwerper wenst te
verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, zal hij de opdrachtnemer, onder
vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte stellen.
Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met de ontwerper gesloten overeenkomst aan
derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming of met schriftelijke
toestemming van de ontwerper.
Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden, die
in het kader van de opdracht, van elkaar of uit andere bron, aan de andere partij ter kennis komen,
waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of mededeling aan derden de ontwerper of de
opdrachtgever schade zou kunnen berokkenen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden
betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan
eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige
bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat
geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde
bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel
vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.
De opschriften in deze Algemene Voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en
vormen geen onderdeel van deze Algemene Voorwaarden.
Op de overeenkomst tussen de ontwerper en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Partijen
zullen in eerste instantie een gerezen geschil in onderling overleg proberen op te lossen. Behalve wanneer
partijen uitdrukkelijk schriftelijk arbitrage zijn overeengekomen, neemt de volgens de wet bevoegde
rechter, of de rechter in het arrondissement waar de ontwerper is gevestigd, dit ter keuze van de ontwerper, kennis van geschillen tussen de ontwerper en opdrachtgever.
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