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a lgem en e voorwa a rden van
‘Typography Interiority & Other Serious Matters
bv’, gevestigd te Den Haag.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer
van Koophandel te Den Haag.
Artikel 1.
Geldigheid van deze voorwaarden
1a Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle
aanbiedingen van en op alle overeenkomsten met
‘Typography Interiority & Other Serious Matters
bv’, hierna te noemen ‘ti&osm’.
1b De opdracht of order van de opdrachtgever
geldt als acceptatie van de Algemene Voorwaarden
van ‘ti&osm’.
Artikel 2.
Opdrachtgever
2a Onder opdrachtgever wordt verstaan
degene die de order heeft gegeven en/of in
wiens opdracht is gehandeld.
2b Als de opdrachtgever namens een derde
optreedt, staat hij jegens ‘ti&osm’ in voor zijn
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
2c Indien meerdere partijen, al of niet uitdrukkelijk gezamenlijk, als opdrachtgever optreden,
zijn alle opdrachtgevende partijen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van alle
verplichtingen uit de gesloten overeenkomst.
Artikel 3.
Aanbiedingen en overeenkomsten
3a Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven
van ‘ti&osm’ zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk
anders vermeld.
3b Uitsluitend na schriftelijke bevestiging door
of op bevoegde wijze namens ‘ti&osm’ van de
door opdrachtgever geplaatste order, dan wel nadat
‘ti&osm’ tot uitvoering overeenkomstig de order is
overgegaan, is een overeenkomst tot stand gekomen.
Artikel 4.
Prijzen
4a. Tenzij anders vermeld gelden prijzen overeenkomstig de aanbieding, dan wel het door
‘ti&osm’ gebruikelijk gehanteerde tarief.
4b Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip
van levering en/of beëindiging van de werkzaamheden de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen
of onderdelen, de lonen of welke prijsbepalende
factoren dan ook wijziging hebben ondergaan, is
‘ti&osm’ gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig aan te passen.
4c Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen op en wijzigingen van de opdracht zijn voor
rekening van de opdrachtgever.
4d Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting
(btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 5.
Annuleringen
5a Behoudens wanneer dit schriftelijk met
‘ti&osm’ is overeengekomen kunnen orders niet
worden geannuleerd.
5b Indien annulering is toegestaan, geschiedt
annulering uitsluitend schriftelijk. Opdrachtgever
is na annulering gehouden aan ‘ti&osm’ alle met
het oog op de uitvoering van deze order gemaakte
onkosten, winstderving, zomede van de overige
uit de bewuste annulering voortvloeiende schade
te vergoeden.
Artikel 6.
Levering en leveringstermijnen
6a Opgegeven leveringstermijnen gelden bij
benadering. De leveringstermijnen zijn vastgesteld
in de verwachting dat er geen beletselen voor
‘ti&osm’ zijn de uit te voeren werkzaamheden
te verrichten.
6b Overschrijding van de leveringstermijn kan
nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of
ontbinding van de overeenkomst.
6c Indien het uitgevoerde werk voor of op het
overeengekomen tijdstip van levering niet in ontvangst wordt genomen, wordt het uitgevoerde
werk voor rekening en risico van de opdrachtgever
ter beschikking gehouden. In dergelijke gevallen
kan ‘ti&osm’ opslagkosten aan de opdrachtgever
in rekening brengen, zulks ter beoordeling van
‘ti&osm’.
6d Extra te maken kosten in verband met de
door de opdrachtgever gewenste spoedleveringen
zijn voor de rekening van de opdrachtgever.
Artikel 7.
Proeven en correcties
7a De opdrachtgever ontvangt uitsluitend een
proef indien dit is overeengekomen. Opdrachtgever is verplicht proeven binnen de door
‘ti&osm’ opgegeven termijn te inspecteren.
7b ‘ti&osm’ is niet verantwoordelijk voor
zetfouten , die niet door de opdrachtgever zijn
verbeterd in de voor het afdrukken gegeven proef,
en/of op andere wijze aangeleverde materiaal.
Indien auteurscorrecties nodig geacht worden,
worden de kosten daarvan aan de opdrachtgever
in rekening gebracht.
7c ‘ti&osm’ kan proeven in rekening brengen.
Artikel 8.
Reclame
8a Opdrachtgever is verplicht het werk terstond
na de oplevering grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan ‘ti&osm’ terstond
schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de
opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag der
oplevering ‘ti&osm’ schriftelijk wijst op gebreken,
die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met
de staat waarin de het werk is opgeleverd, in te
stemmmen en vervalt ieder recht op reclame.
8b De opdrachtgever is gehouden de klacht
nauwkeurig te specificeren onder toezending van
schriftelijk bewijsmateriaal.
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8c ‘ti&osm’ dient terstond in staat te worden
gesteld ingediende reclames te controleren.
Indien de reclame naar haar oordeel juist is, zal
‘ti&osm’ streven naar een adequate oplossing,
in overleg met de opdrachtgever. Als nakoming
blijvend onmogelijk is geworden, kan een schadevergoeding worden overeengekomen met dien
verstande dat ‘ti&osm’ nimmer gehouden is tot
een verdergaande schadevergoeding dan tot ten
hoogste het factuurbedrag der geleverde diensten.
‘ti&osm’ is niet tot verdere schadevergoeding
verplicht, in het bijzonder is aansprakelijkheid
voor gevolgschade uitgesloten.
8d Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur,
hardheid, etc. geven geen recht tot reclame.
8e Reclames geven de opdrachtgever geen recht
ontbinding van de overeenkomst in te roepen of
te vorderen of betaling geheel of gedeeltelijk op
te schorten.
Artikel 9.
Betaling
9a Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen moet betaling geschieden binnen
veertien dagen na factuurdatum. Ieder beroep
op verrekening is uitgesloten.
9b ‘ti&osm’ is gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen of zekerheid te
verlangen. Ook nadat een opdracht in behandeling
is genomen kan ‘ti&osm’ te allen tijde zekerheid
of aanvullende zekerheid van de opdrachtgever
verlangen.
9c Indien de factuur van ‘ti&osm’ niet uiterlijk
op de vervaldag is betaald, is de opdrachtgever
van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is
dan zonder enige ingebrekestelling over het openstaande bedrag 1,5% rente per maand verschuldigd,
alsmede alle kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke.
9d De buitengerechtelijke kosten bedragen 15%
van de hoofdsom met een minimum van € 100,00.
9e Indien de opdrachtgever tegen enige factuur
niet binnen een week na dagtekening schriftelijk
bezwaar heeft gemaakt bij ‘ti&osm’ wordt opdrachtgever geacht met het betreffende stuk
akkoord te gaan.
Artikel 10.
Eigendomsvoorbehoud
Geleverde zaken blijven eigendom van
‘ti&osm’ totdat de opdrachtgever al hetgeen hij
aan ‘ti&osm’ verschuldigd is, volledig heeft
betaald. Opdrachtgever is niet bevoegd tot vervreemding of bezwaring van onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken.
Artikel 11.
Geen overdracht
Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van ‘ti&osm’ is het opdrachtgever
verboden rechten of verplichtingen uit hoofde
van met ‘ti&osm’ gesloten overeenkomsten aan
derden – waaronder begrepen met opdrachtgever
gelieerde vennootschappen – over te dragen.
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Artikel 12.
Retentierecht
Onverminderd het wettelijk retentierecht
is ‘ti&osm’ gerechtigd goederen van de opdrachtgever onder zich te houden, zulks totdat afdoening
van al hetgeen ‘ti&osm’ uit welken hoofde dan
ook van opdrachtgever heeft te vorderen, heeft
plaatsgevonden. Het recht van retentie heeft
‘ti&osm’ ook in geval de opdrachtgever in staat
van faillissement komt te verkeren.
Artikel 13.
Aansprakelijkheid
13a ‘ti&osm’ is niet aansprakelijk voor schade
die mocht ontstaan als direkt of indirekt gevolg
van:
a overmacht, zoals verder in deze voorwaarden
is omschreven;
b handelen van de opdrachtgever, diens werknemers en andere hulppersonen;
c onoordeelkundige behandeling van het door
‘ti&osm’ geleverde werk;
13b ‘ti&osm’ is slechts aansprakelijk voor schade
tengevolge van beschadiging, verminking of verlies
aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voorzover ontstaan
door haar opzet of grove schuld, of door de opzet
van haar werknemers of andere hulppersonen.
13c ‘ti&osm’ kan adviseren werk elders onder
te brengen. Indien de opdrachtgever dit advies
negeert, kan ‘ti&osm’niet voor de gevolgen daarvan aansprakelijk worden gesteld.
13d ‘ti&osm’ zal nimmer gehouden zijn geleden
bedrijfs- en\of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden.
13e ‘ti&osm’ is niet aansprakelijk voor de
kwaliteit van de afdruk, indien en voorzover het
door de opdrachtgever verstrekte materiaal
gebrekkig of onvolledig is.
Artikel 14.
Auteursrecht
14a Door het geven van een opdracht tot bewerking, verveelvoudiging of reproductie van door de
Auteurswet of enig intellectueel eigendomsrecht
beschermde werken staat de opdrachtgever ervoor
in dat geen inbreuk rechten van derden wordt
gemaakt. Hij vrijwaart ‘ti&osm’ ter zake in en
buiten rechte.

14b Het auteursrecht van door ‘ti&osm’
gemaakte werken blijft te allen tijde bij ‘ti&osm’
berusten. Opdrachtgever is niet bevoegd om
werken van ‘ti&osm’ te (doen) bewerken.
14c De opdrachtgever heeft gebruiksrecht op
auteursrechtelijke werken van ‘ti&osm’ uitsluitend
voor het doel als in de aanbieding omschreven.
Ander of aanvullend gebruik, waaronder herdruk,
gebruik voor reclamedoeleinden, is niet onder dit
gebruiksrecht begrepen en behoeft de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van ‘ti&osm’.
14d Uitsluitend ‘ti&osm’ heeft de bevoegdheid
toestemming te verlenen of te weigeren tot het
vermenigvuldigen en/of openbaar maken van de
werken waarop haar auteursrecht rust.
14e ‘ti&osm’ kan voorwaarden verbinden aan
het verlenen van toestemming, het betalen van
een vergoeding daaronder begrepen.
Artikel 15.
Opschorting en ontbinding
Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk
of niet tijdig voldoet aan enige verplichting jegens
‘ti&osm’, alsmede in geval van faillissement,
surséance van betaling, stillegging of liquidatie van
het bedrijf van de opdrachtgever, is hij van rechtswege in verzuim.‘ti&osm’ heeft dan het recht om,
te harer keuze, zonder enige ingebrekestelling en
zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van
de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden, zonder dat ‘ti&osm’ tot
enige schadevergoeding of garantie gehouden is,
onverminderd de haar verder toekomende rechten.
In deze gevallen is ‘ti&osm’ bevoegd alle reeds
verrichte en nog te verrichten werkzaamheden te
factureren en worden alle vorderingen op de opdrachtgever dadelijk en volledig opeisbaar, zelfs
als de vervaltermijn van enige factuur nog niet zou
zijn verstreken.
Artikel 16.
Afwijkende voorwaarden
Wanneer in een bevestiging van de opdachtgever bepalingen of voorwaarden voorkomen, die
in strijd zijn met deze ‘Algemene Voorwaarden’,
worden deze niet erkend, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door ‘ti&osm’.

Artikel 17.
Uitbesteding werk aan derden
Opdrachtgever machtigt ‘ti&osm’ om de
opdracht geheel of gedeeltelijk door een door haar
aan te wijzen derde, op een in onderling overleg
te bepalen tijdstip te laten uitvoeren. De opdrachtgever gaat akkoord met overdracht door ‘ti&osm’
aan derde(n) van alle rechten en verplichtingen,
voortvloeiende uit de door ‘ti&osm’ met opdrachtgever gesloten overeenkomst(en).
Artikel 18.
Overmacht
18a Indien ‘ti&osm’ door overmacht wordt
verhinderd de overeenkomst uit te voeren heeft
‘ti&osm’ – onverminderd de haar verder toekomende rechten – het recht om de uitvoering der
overeenkomst op te schorten of de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren,
zonder tot enige schadevergoeding gehouden te
zijn.
18b Onder overmacht wordt ten deze in ieder
geval verstaan: oorlog, burgeroorlog, oproer,
oorlogsgevaar, staat van beleg, stakingen, blokkade, bedrijfsstoornis, materiaaltekorten, brand,
overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, export- of importverboden, weigering
import- en exportvergunningen te verstrekken,
verbeurdverklaring of andere overheidsmaatregel
en wanprestaties van de toeleveranciers, alles
zonder dat ‘ti&osm’ gehouden is causaal verband
met de onmogelijkheid tot uitvoering van de overeenkomst aan te tonen.
Artikel 19.
Verzekering
‘ti&osm’ kan opdrachtgever verzoeken voor
zijn rekening een verzekering af te sluiten, die de
risico’s dekt voor welke ‘ti&osm’ niet aansprakelijk is.
Artikel 20.
Toepasselijk recht en geschillen
20a Op overeenkomsten is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing.
20b Geschillen tussen partijen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te
Den Haag.
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