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1 Overeenkomst, offerte en bevestiging 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van 
toepassing op alle offertes en gesloten 
overeenkomsten door de opdrachtgever en de 
opdrachtnemer (Krebh). Afwijkingen kunnen 
enkel schriftelijk (per mail) worden 
overeengekomen door beide partijen. 
1.2 Offertes zijn vrijblijvend en zijn twee maanden 
geldig. Prijzen kunnen veranderen door 
onvoorziene aanpassingen in de werkzaamheden. 
Prijzen zijn inclusief BTW. Prijzen gelden niet 
automatisch voor toekomstige opdrachten. 
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de 
juistheid en de volledigheid van de gegevens 
waarop Krebh de offerte baseert. 
1.3 De opdracht wordt schriftelijk door de 
opdrachtgever bevestigd.  

2 De uitvoering van de overeenkomst 
2.1 Krebh spant zich in om de opdracht zorgvuldig 
uit te voeren. In het ontwerpproces worden 
specificaties besproken en doet opdrachtgever 
zijn best om zo duidelijk mogelijk te maken wat 
de bedoeling is. Krebh zal haar best doen dat zo 
goed mogelijk te begrijpen.  
2.2 Indien noodzakelijk zal Krebh de 
opdrachtgever op de hoogte houden van de 
voortgang van de werkzaamheden. Dit zijn ook dé 
momenten voor de opdrachtgever om feedback 
te geven en aanpassingen te bespreken. Krebh 
werkt veelal analoog en aanpassingen kunnen 
leiden tot een meerprijs. Krebh zal dat aangeven.  
2.3 Krebh zal haar uiterste best doen binnen de 
afgesproken termijn de opdracht te voldoen. Een 
door Krebh opgegeven termijn is altijd indicatief, 
tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 
2.4 Beide partijen stellen elkaar in de gelegenheid 
na afronding het resultaat te controleren en goed 
te keuren. 
2.5 Afwijkingen in het eindresultaat ten opzichte 
van hetgeen is overeengekomen zijn geen reden 
voor afkeuring, korting, schadevergoeding of 
ontbinding van de overeenkomst, wanneer deze 
afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking 
genomen, in redelijkheid van ondergeschikte 
betekenis zijn.  

3 Inschakelen van derden 
3.1 Krebh maakt gebruik van derden, bijvoorbeeld 
als het gaat om de verkoop van reproducties. 
Tenzij anders overeengekomen, worden 
opdrachten aan derden in het kader van de 
uitvoering van de opdracht, door of namens de 
opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van 
opdrachtgever kan Krebh, voor rekening en risico 
van opdrachtgever, als gemachtigde optreden. 
Partijen kunnen hiervoor een nader over een te 
komen vergoeding afspreken. 
3.2 Wanneer bij de uitvoering van een opdracht 
Krebh voor eigen rekening en risico goederen of 
diensten van derden betrekt, waarna deze 
goederen of diensten worden doorgegeven aan 
opdrachtgever, dan gelden de bepalingen uit de 
algemene voorwaarden van en/of aparte 
afspraken met de toeleverancier met betrekking 
tot garantie en aansprakelijkheid, ook jegens 
opdrachtgever. 

4 Rechten van intellectuele eigendom en 
eigendomsrechten 
4.1 Alle uit de opdracht voortkomende rechten 
van intellectuele eigendom - waaronder het 
octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht 
en auteursrecht - op de resultaten uit de 
opdracht komen toe aan Krebh.  
4.2 Partijen kunnen overeenkomen dat de in het 
eerste lid bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk 
aan opdrachtgever worden overgedragen. Dit 
wordt altijd schriftelijk vastgelegd. 
4.3 Krebh heeft te allen tijde het recht om haar 
naam op, bij of in publiciteit rondom het resultaat 
van de opdracht - op de voor dat resultaat 
gebruikelijke wijze - te (laten) vermelden of 
verwijderen. Het is opdrachtgever niet 
toegestaan zonder voorafgaande toestemming 
van Krebh het resultaat zonder vermelding van de 
naam openbaar te maken of te verveelvoudigen. 
4.4 Tenzij anders overeengekomen blijven de 
originele resultaten eigendom van Krebh, 
ongeacht of deze aan opdrachtgever of aan 

derden ter beschikking zijn gesteld. 
4.5 Na het voltooien van de opdracht hebben 
noch Krebh noch opdrachtgever jegens elkaar een 
bewaarplicht, tenzij anders overeengekomen. 

5 Gebruik van het resultaat 
5.1 Wanneer opdrachtgever volledig voldoet aan 
zijn verplichtingen verkrijgt hij het recht tot 
gebruik van het resultaat van de opdracht, 
overeenkomstig de overeengekomen 
bestemmingen. Zijn er over de bestemmingen 
geen afspraken gemaakt, dan blijft het 
gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor 
de opdracht is verstrekt.  
5.2 Toestemming voor gebruik van het resultaat 
door de opdrachtgever wordt uitsluitend 
schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm 
van een licentie zoals die naar aard en omvang 
door Krebh is omschreven in de offerte. Hierin 
staan onder andere het medium, de duur en de 
aard van het resultaat omschreven en voor welk 
territorium de licentie geldt. Ook wordt bepaald 
of de licentie exclusief of niet-exclusief is. 
5.3 Krebh is gerechtigd het resultaat of delen van 
het resultaat voor andere doeleinden en 
opdrachten te gebruiken, met inachtneming van 
de belangen van opdrachtgever. Het is 
opdrachtgever niet toegestaan het resultaat over 
te dragen of in sublicentie uit te geven, tenzij 
schriftelijk anders is overeengekomen. 
5.4 Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke 
toestemming niet het recht om het resultaat van 
de opdracht aan te passen of anders te gebruiken 
dan is overeengekomen. Krebh kan aan deze 
toestemming voorwaarden verbinden, waaronder 
het betalen van een billijke vergoeding. 
5.5 In geval van een niet overeengekomen ruimer 
of ander gebruik, hieronder ook begrepen 
wijziging van het resultaat, heeft Krebh recht op 
een vergoeding wegens inbreuk op haar rechten 
van tenminste drie maal het overeengekomen 
honorarium. 
5.6 Het is opdrachtgever niet toegestaan het 
resultaat te gebruiken indien de 
betalingsverplichting niet volledig is nagekomen. 

6 Honorarium en kosten 
6.1 Krebh heeft recht op een honorarium voor 
het uitvoeren van de opdracht. Dit kan bestaan 
uit een uurtarief,  een productprijs of een vast 
bedrag. Het tarief  kan bestaan uit een deel 
‘maakprijs’ en een deel ‘licentie’. 
6.2 Overige kosten worden zoveel mogelijk vooraf 
gespecificeerd. 
6.3 In geval werkzaamheden sneller moeten 
worden uitgevoerd, geldt het weekendtarief dat 
200% van het gebruikelijke tarief bedraagt. 
6.4 Wanneer de uitvoering van een opdracht 
wordt vertraagd door omstandigheden die niet 
aan Krebh kunnen worden toegerekend, dan is de 
opdrachtgever verplicht eventuele kosten die dit 
met zich brengt te vergoeden. Natuurijs 
(schaatsen) kan zo’n omstandigheid zijn. Krebh zal 
de kosten zoveel mogelijk proberen te beperken. 
6.5 Indien door een aan opdrachtgever toe te 
rekenen oorzaak een vertraging van meer dan zes 
maanden dreigt dan wel zich voordoet, is Krebh 
gerechtigd de volledige opdrachtsom bij 
opdrachtgever in rekening te brengen. 

7 Betaling en opschorting 
7.1 Alle betalingen dienen te worden gedaan 
binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij 
schriftelijk anders is overeengekomen. 
7.2 Wanneer opdrachtgever in verzuim is met de 
betaling, is opdrachtgever wettelijke rente en 
buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, 
welke ten minste 10% van het factuurbedrag met 
een minimum van €150,- excl. BTW bedragen. 
7.3 Krebh draagt zorg voor tijdige facturering. In 
overleg met opdrachtgever mag Krebh 
overeengekomen honorarium en kosten als 
voorschot, tussentijds of periodiek in rekening 
brengen. 

8 Opzegging en ontbinding 
8.1 Wanneer opdrachtgever de overeenkomst 
opzegt zonder dat sprake is van verwijtbaar 
tekortschieten door Krebh, of wanneer Krebh de 
overeenkomst ontbindt wegens een 

toerekenbare tekortkoming door opdrachtgever 
dan is opdrachtgever een schadevergoeding 
verschuldigd. 
8.2 Zowel Krebh als opdrachtgever hebben het 
recht de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden 
en alle verschuldigde bedragen worden terstond 
opeisbaar, wanneer ten aanzien van de andere 
partij een verzoek tot faillissement, (voorlopige) 
surseance, of schuldsanering wordt ingediend. 

9 Garanties en vrijwaringen 
9.1 Krebh garandeert dat het geleverde werk 
door haar is ontworpen en dat, wanneer er 
auteursrecht op het resultaat rust, zij geldt als 
maker in de zin van de Auteursweg en als 
auteursrechthebbende over het werk kan 
beschikken.  
9.2 Krebh garandeert dat het resultaat van de 
opdracht voor zover zij weet of redelijkerwijs 
behoort te weten, geen inbreuk maakt op rechten 
van derden of anderszins onrechtmatig is.  

10 Aansprakelijkheid 
10.1 Krebh dient ingeval van een toerekenbare 
tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te 
worden gesteld, met een redelijke termijn om 
alsnog haar verplichtingen na te komen. 
10.2 Krebh is uitsluitend aansprakelijk voor aan 
Krebh toerekenbare, directe schade. 
10.3 Elke aansprakelijkheid vervalt door het 
verloop van twee jaar vanaf het moment dat de 
opdracht door voltooiing, opzegging of 
ontbinding is geëindigd. 

11 Workshops en schoolbezoeken 
11.1 Alle activiteiten worden gehouden onder 
voorbehoud van voldoende inschrijvingen, tenzij 
anders schriftelijk is overeengekomen. 
11.2 Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van 
de startdatum wordt 50% van de factuur in 
rekening gebracht. Bij annulering in de laatste 
week wordt het gehele bedrag in rekening 
gebracht. Bij annulering tot 1 maand vooraf 
vervalt de overeenkomst en daarmee de 
betalingsverplichting. 
11.3 Krebh is gerechtigd bij ziekte en een 
spoedklus (bijvoorbeeld als er een 
rechtbanktekening gemaakt moet worden) te 
annuleren, in overleg wordt er een andere datum 
gezocht of definitief geannuleerd.  
11.4 In de offerte wordt zo gespecificeerd 
mogelijk aangegeven waaruit de activiteit zal 
bestaan, telefonisch vooroverleg of bezichting op 
locatie behoort tot de mogelijkheden. Na 
goedkeuring van de offerte kunnen afwijkingen 
slechts schriftelijk en in overleg worden 
doorgevoerd. 
11.5 Krebh aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
persoonlijk letsel of schade aan eigendommen 
van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als 
gevolg van gebeurtenissen tijdens de activiteit. 
11.6 Tijdens de activiteit wordt er soms gewerkt 
met materialen die kunnen afgeven op kleding en 
spullen. Krebh is niet aansprakelijk voor bevuilde 
of beschadigde eigendommen en zal eventuele 
schade niet vergoeden. Krebh raadt aan om 
passende kleding te dragen. 
11.7 Al het materiaal dat Krebh gebruikt is 
auteursrechtelijk beschermd en mag niet zonder 
toestemming worden gekopieerd, 
gereproduceerd of anderszins worden 
vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt.  
11.8 Het maken van beeldmateriaal tijdens een 
activiteit is alleen toegestaan na overleg. Krebh 
behoudt zich het recht om het beeldmateriaal als 
eerste te bekijken en te controleren, voorafgaand 
aan online verspreiding van het beeldmateriaal. 

Op de overeenkomst tussen Krebh en 
opdrachtgever is Nederlands recht van 
toepassing. Partijen zullen in eerste instantie een 
geschil in onderling overleg proberen op te 
lossen. 
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