
Algemene Voorwaarden N-ything Design Boxmeer   

Op alle overeenkomsten met N-ything Design waarvan deze voorwaarden deel uitmaken en op alle geschillen die daaruit mochten voortvloeien of die daarmee in verbad staan, is Nederlands recht van toepassing. In deze algemene voorwaarden 
wordt verstaan onder; fotografische werken / grafische ontwerpen:fotografische werken / grafische ontwerpen zoals bedoeld in de Auteurswet 1912, dan wel andere werken in de zin van Auteurswet 1912, welke met bedoelde fotografische 
werken/grafische ontwerpen op een lijn kunnen worden gesteld. De stoffelijke drager, door N-ything Design geleverd, waarop een fotografisch werk/grafisch ontwerp, al dan niet met het oog herkenbaar, is vastgelegd zoals een dia, negatief, 
afdruk, duplicaat, polaroid of cd-rom, of elke andere vorm van digitale opslag/presentatie zoals bijvoorbeeld met gebruikmaking van internet. 
 
 
Artikel 1. Algemeen 
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door N-ything Design gedane aanbiedingen en maken deel uit van  

alle door N-ything Design gesloten overeenkomsten, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk afwijkende bepalingen zijn overeen-
gekomen. Ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige 
bepalingen onverlet. 
 
Artikel 2 Offertes, opdrachten 
2.1 Alle offertes of aanbiedingen, onder welke benaming of in welke vorm dan ook, door N-ything Design gedaan, zijn  
vrijblijvend en niet bindend, tenzij schriftelijk mededeling is gedaan van de termijn waarbinnen  een aanbieding van N-ything 
Design bindend is. N-ything Design heeft het recht om binnen 4 dagen na ontvangst van de aanvaarding van een vrijblijvend 
aanbod, dit aanbod te herroepen. 
 
2.2 Indien aanbiedingen van N-ything Design niet binnen een termijn van 1 maand zijn aanvaard, vervallen zij na het  
verstrijken van deze termijn. 
 
2.3 De offerte verplicht N-ything Design niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs. 
 
2.4 Alle bij de offerte behorende bijlagen, zoals tekeningen, foto’s (grafische) ontwerpen, monsters, voorwerpen e.d.  
blijven eigendom van N-ything Design en dienen op eerste verzoek van N-ything Design  te worden geretourneerd. 
 
2.5 N-ything Design heeft het recht om hetgeen bij een opdracht door de opdrachtgevers niet uitdrukkelijk is  
omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. 
 
Artikel 3 Prijzen 
3.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld, zijn alle prijzen excl. BTW en in euro’s uitgedrukt. N-ything Design  
heeft het recht betaling bij wijze van voorschot van u te verlangen. 
 
3.2 N-ything Design is gerechtigd om de overeengekomen prijs na de totstandkoming van de overeenkomst te  
verhogen wanneer (doch niet uitsluitend) een of meer van de volgende omstandigheden zich voordoen: 

- stijging van de kosten van materialen, halffabrikaten of diensten die voor uitvoering van de overeenkomst nodig 
zijn; 

- stijging van verzendkosten 
 
3.3 Indien u N-ything Design meerwerk opdraagt, dient u dit onmiddellijk te bevestigen. Bij gebreke van uw  
bevestiging is N-ything Design gerechtigd het opgedragen meerwerk schriftelijk te bevestigen, welke laatstbedoelde 
bevestiging als volledig bewijs van de meerwerk opdracht zal hebben te gelden. 
 
3.4 N-ything Design heeft het recht de overeengekomen prijs na de totstandkoming van de overeenkomst te verhogen,  
indien N-ything Design wordt genoodzaakt tot meer werkzaamheden of kosten dan bij de totstandkoming van de 
overeenkomst verwacht mocht worden, door extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen 
of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke 
wijze van aanlevering van de door u aan te leveren materialen of producten. 
 
3.5 N-ything Design is gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen, indien u na de totstandkoming van de  
overeenkomst wijzigingen in de oorspronkelijke opgegeven specificaties aanbrengt, waaronder begrepen auteurscorrecties of 
gewijzigde instructies na de ontvangst van werktekeningen, modellen en van zet-, druk- en andere proeven. 
 
Artikel 4 Levering en risico-overgang  
4.1 De door N-ything Design opgegeven levertijden zijn indicatief en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen.  
N-ything Design kan eerst in verzuim raken na schriftelijke ingebrekestelling uwerzijds. 
 
4.2 Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door N-ything Design vastgesteld. Indien N- 
ything Design nader met u overeenkomt dat de oorspronkelijke overeengekomen levertijd wordt bekort, dan heeft N-ything 
Design het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen. 
 
4.3 N-ything Design heeft het recht, doch is niet  verplicht te leveren in gedeelten, hieronder begrepen de levering van  
een samengestelde opdracht, zoals bedoeld in artikel 3.2. 
 
4.4 Ter zake van de door N-ything Design geleverde of te leveren zaken  gaat het risico op u over op het moment dat  
deze zaken de handen van N-ything Design verlaten. 
 
4.5 Indien verzending c.q. vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor uw rekening en  
risico, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Het aannemen van de door N-ything Design geleverde zaken door de 
vervoerder, geldt als bewijs dat deze zaken in goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het 
ontvangstbewijs blijkt. 
 
4.6 Indien niet is overeengekomen dat de door N-ything Design geleverde of te leveren zaken in uw bezit blijven , bent  
u verplicht onverwijld na het gebruik op uw kosten voor retournering aan N-ything Design te dragen. Het niet of niet tijdig 
nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van N-ything Design  
 
Artikel 5 Betaling 
5.1 Alle betalingen dienen te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk  
anders is overeengekomen. 
 
5.2 Door u gedane betalingen  strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens  
van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs indien u bij de betreffende betaling vermeldt dat deze betrekking 
heeft op één of meerdere latere facturen. 
 
5.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is, in verzuim. 
 
5.4 Indien u in verzuim geraakt, failliet wordt verklaard of (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of uw  
crediteuren een akkoord aanbiedt, worden alle door u aan N-ything Design verschuldigde bedragen terstond geheel 
opeisbaar, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst nodig zal zijn. N-ything Design is alsdan bovendien 
gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen. 
 
5.5 Indien u een of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, bent u vanaf de factuurdatum  
over alle nog geheel of gedeeltelijke openstaande facturen aan N-ything Design een rente verschuldigd van 1,5 % per 
maand of gedeelte van een maand, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een ander rentepercentage is overeengekomen. Indien N-
ything Design ter verkrijging van voldoening buiten rechte hogere kosten heeft moeten maken, welke redelijkerwijs 
noodzakelijk waren, bent u ook ter zake van deze kosten aan N-ything Design volledigevergoeding verschuldigd. 
 
5.6 Geschorting, Korting of verrekening, behoudens verrekening met berekenbare voorschotten aan N-ything Design  
verstrekt, door u met een beweerde vordering op N-ything Design is niet toegestaan, tenzij u een directe opeisbare 
vordering op N-ything Design heeft welke u krachtens een wettelijke bepaling wenst te verrekenen, en u dit binnen 7 dagen 
na factuurdatum schriftelijk aan N-ything Design mededeelt. 
 
Artikel 6. Eigendom 
6.1 Tenzij anders is overeengekomen, is en blijft N-ything Design eigenares van de door haar in het kader van de  
overeenkomst aan u ter beschikking gestelde of geleverde zaken. 
 
6.2 Foto’s en grafische ontwerpen, door N-ything Design vervaardigd in het kader van uw opdracht, blijven eigendom  
van N-ything Design. U heeft slechts recht op overdracht van de eigendom daarvan, indien en voor zover dit uitdrukkelijk is 
overeengekomen of dit uit de aard van de overeenkomst blijkt. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, heeft u geen 
recht op overdracht van negatieven, of andere originelen daarvan. 
 
6.3 Alle door N-ything Design aan u geleverde zaken blijven in ieder geval eigendom van N-ything Design tot het  
moment dat door u volledig is voldaan hetgeen u ter zake van de overeenkomst aan N-ything Design verplicht bent te 
voldoen, waaronder begrepen: 

- de prijs voor geleverde zaken; 
- de prijs voor de krachtens de overeenkomst voor u verrichte of te verrichten werkzaamheden; 
- de voldoening van vorderingen van N-ything Design wegens tekortschieten uwerzijds in de nakoming van uw  

verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. 
 
6.4 De eigendom van foto’s en grafische ontwerpen blijven in ieder geval berusten bij N-ything Design en gebruik  
daarvan, op welke wijze dan ook, is u niet toegestaan, zolang u nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting 
voortvloeiende uit welke overeenkomst met N-ything Design dan ook. 
 
6.5 Zolang u uw verplichtingen jegens N-ything Design als bedoeld in artikel 6.3 niet (volledig) bent nagekomen, bent  
u niet gerechtigd de door N-ything Design geleverde zaken te vervreemden of te bezwaren, behoudens door verkoop of 
gebruik in het kader van de normale bedrijfsuitoefening. Tevens kunnen deze zaken alsdan niet strekken tot zekerheid, in 
welke vorm dan ook (verpanding daaronder begrepen)van vorderingen van derden. 

 
 
Artikel 7 Zet-, druk-, of andere proeven 
7.1 In geval van door N-ything Design, al dan niet op uw verzoek, aan u geleverde zet-, druk- of andere 

proeven, bent u gehouden deze proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame 
spoed gecorrigeerd of goedgekeurd door middel van ondertekening van N-ything Design te retourneren. 
 
7.2 Uw goedkeuring van door u ontvangen zet-, druk- of andere proeven geldt als erkenning dat N-ything  
Design de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden goed, althans naar behoren heeft uitgevoerd. N-ything 
Design kan niet aansprakelijk worden gehouden ter zake van schade ontstaan door afwijkingen, fouten en gebreken 
in de door u goedgekeurde of gecorrigeerde proeven. 
 
Artikel 8.  Reclames 
8.1 Biij aflevering van de zaken bent u gehouden deze in ontvangst te nemen en terstond, dat wil zeggen  
binnen 48 uur na aflevering, te inspecteren op eventuele gebreken. 
 
8.2 Reclames dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering, schriftelijk  
aan N-ything Design  te worden meegedeeld. N-ything Design heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed 
werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit voor u tot onevenredige schade zou leiden. Indien door N-ything 
Design genoemde reclametermijn geen klachten van u zijn ontvangen, wordt u geacht in te stemmen met de staat 
van aflevering van de betreffende zaken en vervalt ieder recht op reclame- en/of schadevergoeding. 
 
8.3 Voorts kan N-ything Design niet op grond van enige verplichting worden aangesproken, indien de  
geleverde zaken door u of door derden zijn verwerkt, bewerkt, hersteld of beschadigd, danwel voor andere dan 
normale bedrijfsdoeleinden worden aangewend, danwel op onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden. 
 
Artikel 9 Annulering 
9.1 Wanneer u niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor u voortvloeien uit de  
overeenkomst en/of deze voorwaarden, alsmede in geval van opschorting van betalingen, (voorlopige) surseance 
van betaling, faillissement, liquidatie van de onderneming van de contractspartij of overlijden van de contractpartij, 
is N-ything Design gerechtigd de overeenkomst of gedeelten daarvan die nog moeten worden uitgevoerd, met 

onmiddellijke ingang zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke 
kennisgeving aan u geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel  betaling voor het uitgevoerde deel van de 
overeenkomst te vorderen, danwel verdere uitvoering van alle tussen u en N-ything Design lopende overeenkomsten 
op te schorten tot volledige betaling heeft plaatsgevonden, danwel voor verdere uitvoering vooruitbetaling en/of 
zekerheid te eisen, een en ander onverminderd het recht van N-ything Design op volledige schadevergoeding van 
schade die het gevolg is van niet nakoming uwerzijds. 
 
9.2 Indien u een aan N-ything Design verstrekte opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert na aanvang van de  
uitvoering van deze opdracht, heeft N-ything Design recht de uit de betreffende annulering voortvloeiende schade op 
u te verhalen. 
 
Artikel 10 Overmacht 
10.1 N-ything Design is jegens u niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien N-ything Design  
daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens, wet, 
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. 
 
10.2 Indien N-ything Design door overmacht of andere buitengewone omstandigheden, zoals onder andere,  
maar niet uitsluitend, werkstaking, stagnatie in de aanvoer ofwel bij ons ofwel bij onze leveranciers, niet of niet-tijdig 
in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, heeft N-ything Design het recht de 
overeenkomst binnen redelijke termijn uit te voeren, ofwel, indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is, 
de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, zonder jegens u aansprakelijk te zijn voor eventuele 
door u geleden schade. 
 
Artikel 11 Aansprakelijkheid  
11.1 Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van N-ything Design wordt door N-ything Design geen  
aansprakelijkheid aanvaard: 

- voor schade veroorzaakt door toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of wegens  
onrechtmatig handelen/nalaten, tenzij gedekt door de schadeverzekeraar van N-ything Design; 

- voor bedrijfs- of gevolgschade aan de zijde van de contractspartij of van derden; 
- voor schade als gevolg van overmacht, als bedoeld in artikel 10; 
- voor schade veroorzaakt door een gebrekkig product; 
- voor iedere andere persoons- of zaaksschade, die niet door de schadeverzekeraar van N-ything Design  

gedekt is, of het bedrag van dekking te boven gaat. 
 
11.2        Indien N-ything Design jegens u aansprakelijk is, beperkt deze aansprakelijkheid tot het bedrag dat door 
de schadeverzekeraar van N-ything Design wordt uitgekeerd, subsidiair tot het bedrag van de overeengekomen prijs 
voor de desbetreffende opdracht. 
 
11.3   U bent verplicht N-ything Design te vrijwaren voor alle aanspraken op schadevergoeding van derden,  
ingeval u een of meer zaken die door N-ything Design geleverd zijn, doorverkoopt, al dan niet als onderdeel van een 
nieuw product.  Of anderszins ter beschikking van derden stelt. 
 
Artikel 12 Intellectuele rechten, gebruiksrechten 
12.1 N-ything Design behoudt zich alle geschreven en ongeschreven intellectuele eigendomsrechten, waaronder  
in het bijzonder ook de auteursrechten, voor met betrekking tot de door haar aan u ter beschikking gestelde zaken, 
zoals kopij, zetsel, foto’s/fotografische werken, (grafische) ontwerpen, ontwerptekeningen, monsters, voorwerpen, 
modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, litho’s, films en 
soortgelijke produktie- en hulpmiddelen enz., ook wanneer deze speciaal zijn ontwikkeld in het kader van de 
uitvoering van de desbetreffende overeenkomst. 
 
12.2 De door N-ything Design ingevolge de overeenkomst te leveren zaken mogen, evenmin als een tot het  
wezenlijke van de vormgeving van die zaken behorend deel daarvan, ook indien op deze zaken geen intellectuele 
eigendomsrechten van N-ything Design rusten, niet worden gebruikt, bewerkt, verwerkt of verveelvoudigd, op welke 
wijze dan ook, in het kader van welk productieproces dan ook , behoudens met schriftelijke toestemming van N-
ything Design. 
 
12.3 Indien door N-ything Design aan u toestemming wordt verleend tot gebruik van een door haar ter  
beschikking gestelde zaak, waaronder begrepen een fotografisch werk/grafisch ontwerp, omvat dit, tenzij 
uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, uitsluitend het recht  tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde 
vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze als partijen bij het aangaan van de overeenkomst voor ogen stond. 
Dit gebruiksrecht beperkt zich in elk geval tot normaal gebruik en houdt met name niet in het gebruik ten behoeve 
van verveelvoudiging van deze zaken in het kader van enig productieproces. Indien toestemming is gegeven voor 
het gebruik bij elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie, kan het resultaat pas worden gebruikt na 
uitdrukkelijke toestemming van N-ything Design. 
 
12.4 Het gebruiksrecht van de door N-ything Design ter beschikking gestelde zaken is beperkt tot de natuurlijke  
of rechtspersoon met wie N-ything Design een overeenkomst terzake is aangegaan, tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen. Bij gebreke van een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of 
omschreven oplage, worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven die uit de aard en strekking van de 
overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien. 
 
12.5 Elk gebruik van een fotografisch werk/grafisch ontwerp van N-ything Design dat niet is overeengekomen ,  
wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van N-ything Design. Bij inbreuk komt N-ything Design , 
onverlet enig recht van N-ything Design waaronder begrepen het recht op schadevergoeding. 
 
12.6 Bij publicatie van een fotografisch werk/grafisch ontwerp van N-ything Design dient u terstond en zonder  
kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan N-ything Design te doen toekomen. De naam van N-
ything Design dient duidelijk bij een gebruikte foto/grafisch ontwerp te worden vermeld, of met een verwijzing 
daarnaar in de publicatie te worden opgenomen. Bij niet- nakoming van deze voorwaarde komt N-ything Design een 
extra vergoeding toe, zonder overigens enig recht (waaronder het recht op schadevergoeding) te verliezen, van ten 
minste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatierechten. 
 
Artikel 13 Duurovereenkomsten m.b.t. periodieke uitgaven 
13.1 Een overeenkomst tot vervaardiging van een periodieke uitgave geldt voor onbepaalde tijd, tenzij  
uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, en kan slechts worden beëindigd door opzegging bij 
aangetekende brief, met inachtneming van de schriftelijk overeengekomen opzegtermijn. 
 
13.2 Onder een periodieke uitgave als bedoeld in het eerste lid van dit artikel wordt verstaan een uitgave die  
regelmatig verschijnt. Onder  vervaardiging als bedoeld in het eerste lid van dit artikel wordt mede begrepen de 
vervaardiging van halffabrikaten of hulpmiddelen, zoals losse katernen, litho’s en zetwerk, alsmede werkzaamheden 
ten behoeve van de afwerking en de verspreiding van de uitgave. 

 


