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3713 2816

Artikel 1 - Definities

Lid 01
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon maatschap vennootschap of rechtspersoon die producten of diensten bestelt.
Lid 02
Opdrachtnemer: 3DopMAAT.nl gevestigd te Monnickendam die producten of diensten levert.
Lid 03
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen opdrachtgever en 3DopMAAT.nl tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling
daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
Lid 04
Opdracht: de overeenkomst waarbij, met toepassing van de genoemde algemene voorwaarden, de opdrachtgever opdraagt en
3DopMAAT.nlzich jegens de opdrachtgever verbindt de door deze opgedragen werkzaamheden te verrichten.
Lid 05
Diensten: alle werkzaamheden (in welke vorm en hoedanigheid ook, bijvoorbeeld aanneming van werk , dienstverlening, uitlening enz.)
die 3DopMAAT.nlvoor of ten behoeve van opdrachtgever verricht, al dan niet in samenhang met (af)levering van producten.
Lid 06
Producten: alle ter uitvoering van een order aan opdrachtgever (af)geleverde of (af) te leveren zaken, ongeacht of deze order
uitsluitend de (af)levering van die zaken dan wel(mede) het verrichten van diensten omvat.
Lid 07
Order: iedere opdracht van opdrachtgever aan 3DopMAAT.nl tot levering van producten en/of het verrichten van diensten, in welke
vorm dan ook.
–

Article 1 - Definitions

Paragraph 01
Client: the natural person, partnership, company or legal entity that orders products or services.
Paragraph 02
Contractor: 3DopMAAT.nl located in Monnickendam who delivers products or services.
Paragraph 03
Agreement: every agreement that is concluded between the client and 3DopMAAT.nl, any change thereto or addition thereto, as well as
all (legal) actions in preparation and in execution of that agreement.
Paragraph 04
Assignment: the agreement whereby, with application of the aforementioned general terms and conditions, the client commits and
3DopMAAT.nl undertakes vis-à-vis the client to perform the work assigned to it.
Paragraph 05
Services: all work (in whatever form and capacity, for example, acceptance of work, services, lending, etc.) that 3DopMAAT.nl performs
for or on behalf of the client, whether or not in connection with the delivery of products.
Paragraph 06
Products: all goods delivered or to be delivered to the client in the execution of an order, irrespective of whether this order only includes
the delivery of those goods or (partly) the provision of services.
Paragraph 07
Order: every order from client to 3DopMAAT.nl to delivery of products and / or the provision of services, in any form whatsoever.

Artikel 2 – Toepassingsgebied

Lid 01
De bepalingen van deze voorwaarden zijn van toepassing op alle afspraken, opdrachten en overeenkomsten waarbij 3DopMAAT.nl partij
is.
–

Article 2 - Scope

Paragraph 01
The provisions of these conditions apply to all agreements, orders and agreements where 3DopMAAT.nl is a party.

Artikel 3 – Totstandkoming en wijziging van de overeenkomst/ opdracht.

Lid 01
Overeenkomsten/ opdrachten worden schriftelijk aangegaan, door ondertekening door beide partijen van een daartoe strekkende
onderhandse akte, of door bevestiging per e-mail, deze bevestiging dient te geschieden in 2-voud vanaf 2 verschillende afzenders.
Lid 02
Wijziging in de overeenkomst/ opdracht, daaronder begrepen uitbreiding of inkrimping van reeds opgedragen (advies)werkzaamheden,
komt tot stand, zodra 3DopMAAT.nl deze wijziging schriftelijk heeft bevestigd.
Lid 03
Het bepaalde in de voorgaande leden laat onverlet de bevoegdheid van partijen het bestaan van de overeenkomst/ opdracht en/ of van
de daarin aangebrachte wijzigingen met andere middelen te bewijzen.
Lid 04
Offertes/ Aanbiedingen zijn maximum geldig tot 14 dagen na dagtekening.
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Article 3 - Establishment and modification of the agreement/ assignment.

Paragraph 01
Agreements / assignments are entered into in writing, by signing by both parties of a private deed to that effect, or by confirmation by
e-mail, this confirmation must be made in 2-fold from 2 different senders.
Paragraph 02
Modification in the agreement / assignment, including expansion or reduction of already commissioned (advice) work, is realized as
soon as 3DopMAAT.nl has confirmed this change in writing.
Paragraph 03
The provisions of the previous paragraphs do not affect the power of the parties to prove the existence of the agreement / assignment
and / or the changes made therein by other means.
Paragraph 04
Offers / Discounts are maximum valid until 14 days after date.

Artikel 4 - Verplichtingen van 3DopMAAT.nl
Lid 01
3DopMAAT.nl zal de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren, behartigt de belangen van de opdrachtgever naar haar beste weten en
verricht haar diensten/ producten naar beste kunnen en wetenschap.
Lid 02
De opdracht moet worden uitgevoerd binnen de door partijen overeengekomen termijn, behoudens omstandigheden, die aan
3DopMAAT.nl redelijkerwijs niet kunnen worden toegerekend. Tenzij anders overeengekomen betreft dit geen 'fatale termijn', zodat voor
het intreden van verzuim een schriftelijke ingebrekestelling is vereist.
Lid 03
3DopMAAT.nl stelt, indien dit in de opdracht is begrepen, ramingen en begrotingen met betrekking tot de bouwsom, koopsom,
arbeidskosten steeds naar beste vermogen op, doch is niet aansprakelijk indien blijkt dat het werk niet voor de geraamde of begrote
kosten tot stand kan worden gebracht.
Lid 04
3DopMAAT.nl zal de opdrachtgever bij de totstandkoming van de opdracht een raming van haar (advies)kosten verstrekken. Aan de
raming kan de opdrachtgever géén rechten ontlenen, tenzij enige overschrijding redelijkerwijs niet ten laste van de opdrachtgever kan
worden gebracht. Bij wijzigingen in de opdracht dan wel indien de verwachting gerechtvaardigd is, zal 3DopMAAT.nl de opdrachtgever
daarover schriftelijk informeren.
–

Article 4 - Obligations of 3DopMAAT.nl

Paragraph 01
3DopMAAT.nl will carry out the assignment well and carefully, represents the interests of the client to the best of its knowledge and
performs its services / products to the best of ability and science.
Paragraph 02
The order must be executed within the period agreed by the parties, except for circumstances that can not reasonably be attributed to
3DopMAAT.nl. Unless otherwise agreed, this does not constitute a 'fatal term', so that a written notice of default is required for the
commencement of default.
Paragraph 03
3DopMAAT.nl, if this is included in the order, estimates and budgets with regard to the building sum, purchase price and labor costs
always to the best of ability, but is not liable if it appears that the work can not be realized for the estimated or budgeted costs. are
being brought.
Paragraph 04
3DopMAAT.nl will provide the client with an estimate of its (consultancy) costs at the time of the assignment. The client can not derive
any rights from the estimate, unless any exceeding can not reasonably be charged to the client. In case of changes in the order or if
the expectation is justified, 3DopMAAT.nl will inform the client about this in writing.

Artikel 5 - Verplichtingen van opdrachtgever
Lid 01
De opdrachtgever moet 3DopMAAT.nl tijdig de inlichtingen, gegevens en beslissingen verstrekken, die nodig zijn om de opdracht naar
behoren te vervullen en te voltooien.
Lid 02
De opdrachtgever moet de door hem aan 3DopMAAT.nl verschuldigde bedragen uiterlijk op de tijdstip genoemd op de door
3DopMAAT.nlaan hem verstrekte declaraties voldoen.
Lid 03
Indien de opdrachtgever wordt gevormd door afzonderlijke personen die voor de verstrekking van de opdracht gezamenlijk optreden, is
ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de correcte uitvoering van de opdracht.Onder personen zijn mede begrepen rechtspersonen.
–

Article 5 - Obligations of the client

Paragraph 01
The client must provide 3DopMAAT.nl in a timely manner with the information, data and decisions that are necessary to properly fulfill
and complete the assignment.
Paragraph 02
The client must pay the amounts due to him to 3DopMAAT.nl no later than the time specified on the invoices issued by 3DopMAAT.nl.
Paragraph 03
If the client is formed by separate persons who act jointly for the assignment, each of them is jointly and severally liable for the correct
execution of the assignment. Amongst others are also legal entities.
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Artikel 6 - Optreden als gemachtigde

Lid 01
Indien 3DopMAAT.nl voor de opdrachtgever optreedt als gemachtigde pleegt zij haar handelingen niet dan na overleg met de
opdrachtgever, tenzij het treffen van een onmiddellijke voorziening noodzakelijk is.
Lid 02
Behoudens opzet of grove schuld is 3DopMAAT.nl, wanneer zij als gemachtigde van de opdrachtgever optreedt, niet aansprakelijk voor
de eventuele nadelige gevolgen van het handelen als gemachtigde.
–

Article 6 - Acting as an authorized representative

Paragraph 01
If 3DopMAAT.nl acts as an authorized representative for the client, it will not carry out its actions except after consultation with the
client, unless it is necessary to make an immediate delivery.
Paragraph 02
Except for intent or gross negligence, 3DopMAAT.nl, when acting as the client's authorized representative, is not liable for any adverse
consequences of acting as an authorized representative.

Artikel 7 - Samenwerking met derden

Lid 01
Opdrachtgever voert de coördinatie over de afstemming van werkzaamheden van opdrachtgever met door de opdrachtgever
ingeschakelde derden.
Lid 02
3DopMAAT.nl kan, indien dat voor een juiste vervulling van de opdracht noodzakelijk is, andere deskundigen inschakelen. 3DopMAAT.nl
zal de opdrachtgever hier tevoren van op de hoogte stellen. Indien het inschakelen van derden extra kosten voor de opdrachtgever
meebrengt, dient vooraf toestemming van de opdrachtgever verkregen te worden.
–

Article 7 - Cooperation with third parties

Paragraph 01
The client will coordinate the coordination of activities of the client with third parties engaged by the client.
Paragraph 02
3DopMAAT.nl can, if necessary for a proper fulfillment of the assignment, call in other experts. 3DopMAAT.nl will inform the client of this
beforehand. If engaging third parties entails extra costs for the client, prior permission must be obtained from the client.

Artikel 8 - Aanvullende werkzaamheden

Lid 01
Blijkt de behoorlijke vervulling van de opdracht te vereisen, dat 3DopMAAT.nl naast de hem reeds opgedragen werkzaamheden nog
aanvullende werkzaamheden verricht, dan stellen partijen in onderling overleg de inhoud en omvang van deze aanvullende
werkzaamheden vast.
Lid 02
De opdrachtgever verleent 3DopMAAT.nl een aanvullende opdracht tot het verrichten van deze aanvullende werkzaamheden, waarbij
partijen handelen overeenkomstig de algemene voorwaarden.
Lid 03
Bij dreigende overschrijding van het overeengekomen honorarium als gevolg van oorzaken buiten de invloedssfeer van 3DopMAAT.nl zal
de opdrachtgever tijdig op de hoogte worden gebracht, opdat in goed overleg passende maatregelen genomen kunnen worden.
–

Article 8 - Additional work

Paragraph 01
If it appears that the proper fulfillment of the assignment requires that 3DopMAAT.nl perform additional work in addition to the work
already assigned to it, the parties shall determine the content and scope of these additional activities in mutual consultation.
Paragraph 02
The client grants 3DopMAAT.nl an additional assignment to perform these additional activities, whereby the parties act in accordance
with the general conditions.
Paragraph 03
In case of threatening exceeding of the agreed fee due to causes outside the sphere of influence of 3DopMAAT.nl, the client will be
informed in good time so that appropriate measures can be taken in proper consultation.

Artikel 9 - Honorarium

Lid 01
De in de opdracht vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro's en exclusief omzetbelasting tenzij anders vermeld.
Lid 02
Buiten het honorarium vallen de gemaakte kosten voor het verzenden; per post, per koeriersdiensten e.d. Deze portokosten zullen op
basis van de gemaakte netto kosten apart worden verrekend aan opdrachtgever.
Lid 03
Buiten honorarium vallen de verschotten zijnde lichtdruk, plot- en reprokosten e.d. Deze verschotten zullen op basis van de gemaakte
netto kosten apart worden verrekend aan opdrachtgever.
Lid 04
Buiten het honorarium vallen de reiskosten voor het bezoeken op locatie. Deze kosten worden apart verrekend aan de hand van
gemaakte tijd en afgelegde afstand: per reis uur per persoon: a € 35,- per uur, plus reisafstand a € 0,45 (eurocent) per kilometer.
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Article 9 - Fee

Paragraph 01
The prices stated in the order are expressed in euros and excluding sales tax unless otherwise stated.
Paragraph 02
Outside the fee, the costs incurred for sending are covered; by mail, by courier services, etc. These postage costs will be charged to the
client separately on the basis of the net costs incurred.
Paragraph 03
Outside fees the disbursements are light pressure, plot and repro costs and the like. These disbursements will be charged to the client
separately on the basis of the net costs incurred.
Paragraph 04
Apart from the fee, the travel costs for visiting on location. These costs are deducted separately on the basis of time and distance
traveled: per journey hour per person: a € 35, - per hour, plus travel distance a € 0.45 (eurocent) per kilometer.

Artikel 10 - Betalingen
Lid 01
Partijen regelen de wijze en omvang van de betalingen in de overeenkomst/ opdracht, indien anders dan onderstaande.
Lid 02
Declaraties worden door 3DopMAAT.nl naar rato van de voortgang van de werkzaamheden ingediend.
Lid 03
Betaling zal binnen 14 dagen na factuurdatum door opdrachtgever worden betaald.
Lid 04
Bij opdrachten wordt een vooruitbetaling gedaan door opdrachtgever voor start werkzaamheden van 50% honorariumkosten (inclusief
B.T.W.). Overige kosten worden gedeclareerd door 3DopMAAT.nl naar rato werkzaamheden.
Lid 05
3DopMAAT.nl is gerechtigd om van opdrachtgever een bankgarantie te verlangen tot meerdere zekerheid van de nakoming van de
verplichtingen uit de overeenkomst.
Lid 06
Indien de opdrachtgever na het verlenen van de opdracht wijzigingen aanbrengt in de opdracht c.q. de eisen die hij aan het object stelt,
worden de daardoor nodige werkzaamheden afzonderlijk in rekening gebracht.
Lid 07
Indien gedurende de uitvoering van de opdracht er wijzigingen plaatsvinden in kostenbestanddelen, bijvoorbeeld als gevolg van
wijzigingen in de CAO of als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege, dan wel andere kostenelementen, kan
3DopMAAT.nl de overeengekomen tarieven eenzijdig aanpassen, echter niet eerder dan binnen drie maanden na het aangaan van de
overeenkomst. 3DopMAAT.nl zal de opdrachtgever een maand voor de voorgenomen tariefwijzigingen schriftelijk, onder opgave van
redenen, over de wijzigingen informeren.
Lid 08
De in vorige lid bedoelde tariefaanpassingen leveren géén grond op voor ontbinding van de overeenkomst.
Lid 09
Indien de opdrachtgever de juistheid van een onderdeel van een declaratie van 3DopMAAT.nl betwist, is hij niettemin gehouden tot
betaling van het niet-betwiste gedeelte. Indien er voorzover het betwiste gedeelte alsnog betaling verschuldigd blijkt, geldt daarvoor de
oorspronkelijke vervaldatum.
–

Article 10 - Payments

Paragraph 01
The parties regulate the manner and scope of the payments in the agreement / assignment, if different from the below.
Paragraph 02
Declarations are submitted by 3DopMAAT.nl in proportion to the progress of the work.
Paragraph 03
Payment will be paid by the client within 14 days after the invoice date.
Paragraph 04
For orders, a prepayment is made by the client for start work of 50% fee costs (including B.T.W.). Other costs are claimed by
3DopMAAT.nl in proportion to work.
Paragraph 05
3DopMAAT.nl is entitled to demand from the client a bank guarantee to provide more certainty of the fulfillment of the obligations from
the agreement.
Paragraph 06
If the client makes changes to the assignment or the requirements he places on the object after the assignment has been granted, the
work required for this will be charged separately.
Paragraph 07
If during the execution of the assignment there are changes to cost components, for example as a result of changes to the CAO or as a
result of laws, decisions or decisions of the government, or other cost elements, 3DopMAAT.nl can unilaterally adjust the agreed rates,
but not rather than within three months after entering into the agreement. 3DopMAAT.nl will inform the client about the changes in
writing a month before the intended tariff changes, stating the reasons.
Paragraph 08
The tariff adjustments referred to in the previous paragraph do not provide any grounds for termination of the agreement.
Paragraph 09
If the client disputes the correctness of a part of a declaration of 3DopMAAT.nl, he is nonetheless obliged to pay the undisputed part. If,
to the extent that the disputed part still proves to be due, the original expiration date will apply.
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Artikel 11 - Rentevergoeding en invorderingskosten

Lid 01
Verricht de opdrachtgever de ingevolge de overeenkomst verschuldigde betalingen niet tijdig en is de vertraging niet het gevolg van
een aan de opdrachtgever toe te rekenen omstandigheid, dan is de opdrachtgever in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling
is vereist en heeft 3DopMAAT.nl aanspraak op vergoeding van rente tegen het wettelijk percentage met ingang van de dag waarop de
betaling uiterlijk had moeten geschieden.
Lid 02
Vindt betaling niet plaats binnen de betalingstermijn na de dag waarop deze uiterlijk had moeten geschieden, dan heeft 3DopMAAT.nl
aanspraak op vergoeding van de rente tegen het wettelijk percentage verhoogd met drie procentpunten met ingang van de dag waarop
de betalingstermijn is verstreken.
Lid 03
Alle wettelijk door 3DopMAAT.nl gemaakte kosten om tot voldoening van zijn declaraties te geraken alsmede de incassokosten, zowel
gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de opdrachtgever.
–

Article 11 - Interest and collection costs

Paragraph 01
If the client does not timely pay the payments owed under the agreement and the delay is not the result of a circumstance to be
attributed to the client, then the client is in default without a notice of default being required and 3DopMAAT.nl is entitled to
compensation of interest at the statutory rate with effect from the day on which the payment should have been made at the latest.
Paragraph 02
If payment does not take place within the payment term after the day on which this should have been done, 3DopMAAT.nl is entitled to
compensation of the interest at the statutory percentage increased by three percentage points with effect from the day on which the
payment term expires.
Paragraph 03
All legal costs incurred by 3DopMAAT.nl to settle its invoices and the collection costs, both judicial and extrajudicial costs, are at the
expense of the client.

Artikel 12 - Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst

Lid 01
Zowel 3DopMAAT.nl als haar opdrachtgever kunnen de overeenkomst , met inachtneming van een redelijke termijn, tussentijds
beëindigen door middel van een schriftelijke opzegging. Ook bij tussentijdse beëindiging dient de opdrachtgever de bij 3DopMAAT.nl
rustende auteursrechten ten volle te eerbiedigen in overeenstemming met het bepaalde in Artikel 16.
Lid 02
Bij tussentijdse opzegging is de opdrachtgever verplicht 3DopMAAT.nl alle reeds tot dat moment gemaakte kosten en verrichte diensten
te vergoeden conform de overeenkomst. Voorts is de opdrachtgever verplicht de kosten voortvloeiend uit eventueel door 3DopMAAT.nl
voor de vervulling van de opdracht reeds in redelijkheid aangegane verbintenissen met derden te vergoeden.
Lid 03
Naast het bepaalde in lid 02 betaalt de opdrachtgever, tenzij deze een consument is, 20% van het resterende deel van de geraamde
kosten voor de werkzaamheden in het kader van de verleende opdracht die hij verschuldigd zou zijn geweest bij volledige vervulling
van de opdracht.
Lid 04
Bovengenoemde kostenregeling doet niet af aan de mogelijke aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor de schade van
3DopMAAT.nl, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit een tussentijdse beëindiging.
–

Article 12 - Interim termination of the agreement

Paragraph 01
Both 3DopMAAT.nl and its client can terminate the agreement prematurely, with due observance of a reasonable term, by means of a
written cancellation. Also in the event of premature termination, the client must fully respect the copyrights held by 3DopMAAT.nl in
accordance with the provisions of Article 16.
Paragraph 02
In the event of premature termination, the client is obliged to compensate 3DopMAAT.nl for all costs and services already incurred up to
that point in accordance with the agreement. In addition, the client is obliged to reimburse the costs arising from any third parties that
have already reasonably been assumed by 3DopMAAT.nl for the fulfillment of the assignment.
Paragraph 03
In addition to the provisions in paragraph 02, the client, unless he is a consumer, pays 20% of the remaining part of the estimated
costs for the work within the framework of the assignment that he would have owed upon complete fulfillment of the assignment.
Paragraph 04
The above-mentioned cost arrangement does not affect the possible liability of the client for the damage of 3DopMAAT.nl, of whatever
nature, resulting from an interim termination.
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Artikel 13 - Ontbinding van de overeenkomst

Lid 01
Ontbinding van de overeenkomst is enkel mogelijk indien een van beide partijen toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de
overeenkomst. Indien naar de mening van één der partijen de andere partij toerekenbaar tekortschiet deelt zij dit de andere partij
onverwijld per aangetekende brief mee. De tekortschietende partij zal dan gedurende 14 dagen in de gelegenheid worden gesteld om
de opdracht alsnog behoorlijk na te komen. Blijkt de tekortschietende partij ook gedurende deze periode in gebreke te blijven dan
rechtvaardigt dat niet ontbinding van de overeenkomst.
Lid 02
De aan 3DopMAAT.nl gegeven opdracht eindigt niet door het overlijden van de opdrachtgever.
Lid 03
Indien de opdracht met het oog op een bepaalde natuurlijke persoon als adviseur aan 3DopMAAT.nl is verleend en deze ook feitelijk met
de uitvoering daarvan is belast, zal diens al dan niet duurzame geestelijke of lichamelijk invaliditeit een beroep op
overmacht van 3DopMAAT.nl wettigen.
–

Article 13 - Termination of the agreement

Paragraph 01
Dissolution of the agreement is only possible if one of the parties fails attributably in the fulfillment of the agreement. If in the opinion
of one of the parties the other party fails attributably, it shall inform the other party without delay by registered letter. The defective
party will then be given the opportunity during 14 days to still perform the order properly. If the defaulting party also fails to stay in
default during this period, this does not justify dissolution of the agreement.
Paragraph 02
The assignment given to 3DopMAAT.nl does not end with the death of the client.
Paragraph 03
If the assignment has been granted to 3DopMAAT.nl with a view to a specific natural person as an advisor and this person is actually
also charged with the execution thereof, his permanent or permanent mental or physical disability will appeal to
force majeure of 3DopMAAT.nl.

Artikel 14 - Onderbreking opdracht

Lid 01
De opdrachtgever kan 3DopMAAT.nl gelasten de werkzaamheden te onderbreken. De opdrachtgever is verplicht dit met inachtneming
van een redelijke termijn aan 3DopMAAT.nl kenbaar te maken.
Lid 02
In geval van onderbreking van de opdracht is de opdrachtgever verplicht aan 3DopMAAT.nl te vergoeden alle met de overeenkomst
samenhangende door 3DopMAAT.nl gemaakte kosten, waaronder honorering naar de stand van werkzaamheden en kosten
voortvloeiend uit eventueel door 3DopMAAT.nl voor vervulling van de opdracht reeds in redelijkheid aangegane verbintenissen met
derden. Vergoeding van deze kosten doet op geen enkele wijze afbreuk aan het recht van 3DopMAAT.nl om de opdrachtgever aan te
spreken tot vergoeding van de schade die zij ten gevolge van de onderbreking van de opdracht lijdt.
Lid 03
Bij hervatting van de uitvoering van de opdracht zullen alle extra kosten die het opnieuw starten van de werkzaamheden met zich
meebrengen door de opdrachtgever worden vergoed.
–

Article 14 - Interruption of assignment

Paragraph 01
The client can instruct 3DopMAAT.nl to interrupt the work. The client is obliged to make this known to 3DopMAAT.nl with due
observance of a reasonable term.
Paragraph 02
In the event of an interruption of the assignment, the client is obliged to compensate 3DopMAAT.nl for all costs related to the
agreement by 3DopMAAT.nl, including payment to the state of work and costs resulting from possibly by 3DopMAAT.nl for fulfillment of
the assignment already reasonably entered into commitments with third parties. Reimbursement of these costs in no way detracts from
the right of 3DopMAAT.nl to charge the client for compensation for the damage it suffers as a result of the interruption of the
assignment.
Paragraph 03
Upon resumption of the execution of the assignment, all extra costs incurred by the restart of the work will be reimbursed by the client.

Artikel 15 - Aansprakelijkheid

Lid 01
3DopMAAT.nl is slechts aansprakelijk voor vergoeding van:
a. De kosten van de aanpassing van het ontwerp, de studie of rapportage;
b. De kosten van herstel van gebreken in de door haar uitgevoerde werkzaamheden en van de door die gebreken rechtstreeks
veroorzaakte kosten, die in de bouwsom, koopsom of arbeidskosten van het object c.q. het project, als de opdracht van aanvang af
goed was uitgevoerd;
c. De door derden bij de opdrachtgever gedeclareerde kosten van man- en materiaal uren, die verloren zijn gegaan door toerekenbaar
tekortschieten van 3DopMAAT.nl. Behoudens het geval dat deze mankracht en materiële inzet in de vertragingstijd zinvol anders of
elders ingezet konden worden.
Lid 02
Voor vergoeding van andere schade dan in het vorige lid onder a, b of c genoemd, is 3DopMAAT.nl slechts aansprakelijk, indien en
voorzover de tekortkoming te wijten is aan grove onzorgvuldigheid van 3DopMAAT.nl.
Lid 03
Enige aansprakelijkheid van 3DopMAAT.nl zoals in dit artikel bedoeld is, ongeacht de aard en de omvang ervan, beperkt tot maximaal
de bij factuur (facturen) bepaalde tegenwaarde van de overeengekomen opdracht (exclusief B.T.W.), één en ander met een maximum
van ten hoogste € 20.000,00.
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Lid 04
Betreft de overeenkomst de totstandkoming van een object, dan is 3DopMAAT.nl alleen aansprakelijk voor zover die schade niet onder
een gebruikelijke CAR-verzekering of vergelijkbare verzekeringen gedekt wordt en overigens conform het bepaalde in dit artikel.
Lid 05
De bevoegdheid van de opdrachtgever om zich op een tekortkoming van 3DopMAAT.nl te beroepen, vervalt indien de opdrachtgever niet
binnen bekwame tijd nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, schriftelijk en met redenen
omkleed bij 3DopMAAT.nl ter zake heeft geprotesteerd.
Lid 06
Indien 3DopMAAT.nl ter zake van enige schade ontstaan in de uitvoering van de opdracht waarvoor zij krachtens de overeenkomst c.q.
deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever haar ten zake volledig
vrijwaren en schadeloos stellen.
–

Article 15 - Liability

Paragraph 01
3DopMAAT.nl is only liable for compensation of:
a. The costs of adapting the design, study or reporting;
b. The costs of repairing defects in the work carried out by it and the costs directly caused by these defects, which in the building sum,
purchase price or labor costs of the object or the project, as the order from the outset was well executed;
c. The costs of man and material hours claimed by third parties at the client, which have been lost due to attributable shortcomings of
3DopMAAT.nl. Except for the case that this manpower and material effort in the delay time could be used meaningfully differently or
elsewhere.
Paragraph 02
For compensation of other damages than mentioned in the previous paragraph under a, b or c, 3DopMAAT.nl is only liable if and insofar
as the shortcoming is due to gross carelessness of 3DopMAAT.nl.
Paragraph 03
Any liability of 3DopMAAT.nl as referred to in this article, irrespective of the nature and the scope thereof, is limited to a maximum of
the value of the agreed assignment (excluding VAT) determined by invoice (invoices), all this with a maximum of at most € 20,000.00.
Paragraph 04
If the agreement concerns the realization of an object, 3DopMAAT.nl is only liable to the extent that such damage is not covered under
a conventional CAR insurance or similar insurance policies and otherwise in accordance with the provisions of this article.
Paragraph 05
The authority of the client to invoke a deficiency of 3DopMAAT.nl, will lapse if the client has not protested in writing and reasons with
3DopMAAT.nl within reasonable time after he discovered or should reasonably have discovered the shortcoming. .
Paragraph 06
If 3DopMAAT.nl is held liable by third parties for any damage in the performance of the assignment for which it is not liable pursuant to
the agreement or these conditions, the client shall fully indemnify and indemnify it in this regard.

Artikel 16 - Eigendom en het gebruik van stukken, auteursrecht, octrooien
Lid 01
De door 3DopMAAT.nl aan de opdrachtgever afgegeven stukken worden het eigendom van de opdrachtgever en mogen voor hem
worden gebruikt, echter onder de voorwaarde dat de opdrachtgever aan al zijn financiële verplichtingen jegens 3DopMAAT.nl heeft
voldaan.
Lid 02
Het is de opdrachtgever niet toegestaan een object, creaties en andere werken van 3DopMAAT.nl – al dan niet in geval van uitbreiding –
geheel of in onderdelen daarvan in herhaling uit te voeren, zonder uitdrukkelijke toestemming van 3DopMAAT.nl.
Lid 03
Het auteursrecht inzake de stukken zoals bedoeld in Lid 01 en het ontwerp, de tekeningen en werken zoals bedoeld in Lid 02 berusten
bij 3DopMAAT.nl.
Lid 04
3DopMAAT.nl geldt in de zijn van de eenvormige Benelux-wet inzake objecten, creaties en andere werken als de ontwerper van
objecten, creaties en andere werken, die het in het kader van de opdracht heeft vervaardigt. 3DopMAAT.nl heeft bij uitsluiting het recht
deze tekeningen en modellen te deponeren bij het in de wet bedoelde bureau. Het ten aanzien van auteursrechten in het vorige lid
bepaalde is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op de aan een dergelijk depot te ontlenen rechten.
Lid 05
De opdrachtgever kan, enkel na verkregen schriftelijke toestemming van 3DopMAAT.nl, op zijn eigen kosten octrooi aanvragen op elke
voor octrooiverlening vatbare vinding, ontstaan bij de uitvoering van de opdracht. 3DopMAAT.nl kan zonder nadere redengeving haar
toestemming als in de vorige zin bedoeld onthouden. Indien de opdrachtgever een octrooi als hier bedoeld verkrijgt verleent hij om niet
aan 3DopMAAT.nl een in beginsel niet overdraagbare licentie op die vinding.
–

Article 16 - Ownership and use of documents, copyright, patents

Paragraph 01
The documents issued by 3DopMAAT.nl to the client become the property of the client and may be used for him, however on the
condition that the client has met all his financial obligations towards 3DopMAAT.nl.
Paragraph 02
The client is not allowed to perform an object, creations and other works of 3DopMAAT.nl - whether or not in the event of an extension in whole or in parts thereof in repetition, without the express permission of 3DopMAAT.nl.
Paragraph 03
The copyright regarding the documents as referred to in Paragraph 01 and the design, drawings and works referred to in Paragraph 02
are held by 3DopMAAT.nl.
Paragraph 04
3DopMAAT.nl applies to the uniform Benelux law on objects, creations and other works as the designer of objects, creations and other
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works that it has produced within the context of the assignment. 3DopMAAT.nl has the right to deposit these drawings and models at
the office referred to by law. With regard to copyright in the previous paragraph, the provisions of the previous paragraph apply mutatis
mutandis to the rights to be derived from such a deposit.
Paragraph 05
The client can only, after obtaining written permission from 3DopMAAT.nl, apply for a patent at his own expense for any invention that
can be patented, arising during the execution of the assignment. 3DopMAAT.nl can withhold its permission as referred to in the previous
sentence without further explanation. If the client obtains a patent as referred to here, he shall grant a non-transferable license to that
invention in no way to 3DopMAAT.nl.

Artikel 17 - Geschillen

Lid 01
Alle geschillen tussen partijen samenhangend met de overeenkomst tot opdracht zullen met uitsluiting van een gewone rechter
uitsluitend en in een hoogste instantie worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het Reglement van de Commissie van
Geschillen.
Lid 02
Indien bij een in kracht van gewijsde gegaan rechterlijk vonnis een uitspraak van het scheidsgerecht geheel of gedeeltelijk nietig wordt
verklaard, heeft ieder der partijen het recht het geschil, voor zover het dientengevolge onbeslist is gebleven, opnieuw overeenkomstig
dit artikel te doen beslechten.
–

Article 17 - Disputes

Paragraph 01
All disputes between parties relating to the contract for assignment shall be settled exclusively by arbitration in accordance with the
Rules of Procedure of the Dispute Committee, with the exclusion of an ordinary judge.
Paragraph 02
If, by a judgment which has become res judicata, a decision of the arbitral tribunal is declared wholly or partially null and void, each of
the parties shall have the right to have the dispute settled again in accordance with this article, insofar as it has remained undecided as
a result.

Artikel 18 - Toepasselijk recht

Lid 01
Op deze algemene voorwaarden alsmede de overeenkomst/ opdrachten waarop zij van toepassing zijn is Nederlands recht van
toepassing.
–

Article 18 - Applicable law

Paragraph 01
Dutch law applies to these general terms and conditions as well as the agreement / assignments to which they apply.
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