
Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities 

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna 
volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, 
tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context 
anders blijkt:
a. Ontwerpstudio G.O.: de gebruiker van deze  
  algemene voorwaarden: Ontwerpstudio G.O.  
 gevestigd aan de Liesdel 46 te Nieuwpoort, 
 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 onder KvK-nummer 57032556;
b. klant: de wederpartij met wie Ontwerpstudio G.O.  
 een overeenkomst aangaat;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen de  
 klant en Ontwerpstudio G.O.;
d. leverancier: de leverancier of een ingeschakelde  
 derde partij waarvan Ontwerpstudio G.O. bij de  
 uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt.

Artikel 2 Algemeen  

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing 
op iedere overeenkomst tussen Ontwerpstudio G.O. en  
de klant. 

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van 
toepassing op alle overeenkomsten met Ontwerpstudio G.O.  
voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden 
betrokken. 

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voor-
waarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk 
schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.  

2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of 
andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van 
de hand gewezen.  

2.5 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze 
algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten 
worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene 
voorwaarden volledig van toepassing. Ontwerpstudio G.O.  
en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe 
bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde 

bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk  
het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling 
in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes 

3.1 Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, 
tenzij anders is aangegeven. 

3.2 Ontwerpstudio G.O. is niet gebonden aan haar 
aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeer-
fouten in haar mailings, offertes of op de website.

3.3 De klant staat in voor de juistheid en volledigheid 
van de door of namens hem aan Ontwerpstudio G.O. 
opgegeven eisen, specificaties en andere gegevens waarop 
Ontwerpstudio G.O. haar aanbieding baseert.

3.4 Offertes gelden niet automatisch voor  
toekomstige opdrachten.

3.5 Alle in een aanbieding, offerte of overeenkomst 
verwerkte of daarbij gevoegde afbeeldingen, tekeningen, 
informatie, ideeën of concepten dienen uitsluitend tot  
gebruik in het kader van de te verstrekken of verstrekte 
opdracht en mogen door de klant niet voor andere doel-
einden worden gebruikt, noch aan derden worden verstrekt. 
Alle rechten daarop blijven bij Ontwerpstudio G.O.  
berusten. De bedoelde bescheiden blijven altijd eigendom 
van Ontwerpstudio G.O.. Ontwerpstudio G.O. behoudt 
zich het recht voor die bescheiden terug te vorderen.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
 
4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment 
dat de klant het aanbod van Ontwerpstudio G.O. heeft 
aanvaard.
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Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Ontwerpstudio G.O. zal de overeenkomst naar 
beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van 
goed vakmanschap uitvoeren. 

5.2 Ontwerpstudio G.O. bepaalt de wijze waarop en 
door welke personen de overeenkomst wordt uitgevoerd.  
Ontwerpstudio G.O. heeft daarbij het recht bij de  
uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan 
de klant, derden in te schakelen, goederen van derden te 
betrekken, diensten van derden af te nemen en de over-
eenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten  
verrichten en de hieraan verbonden kosten aan de klant 
door te berekenen.

5.3 De klant aanvaardt dat de tijdsplanning van de 
uit te voeren werkzaamheden kan worden beïnvloed, als 
partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze 
of omvang van de opdracht en/of de daaruit voort- 
vloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

Artikel 6 Openbaarmaking en verveelvoudiging

6.1 Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging  
wordt overgegaan, zal Ontwerpstudio G.O. de klant in 
de gelegenheid stellen de laatste drukproef, revisieproef, 
prototype van het ontwerp of de tekst of de testversie te 
controleren en goed te keuren. Ontwerpstudio G.O. is 
niet verantwoordelijk voor fouten in gepubliceerde of 
verveelvoudigde teksten en/of ontwerpen indien de klant 
een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft 
gegeven en deze fouten in de tekst en/of het ontwerp wel 
waarneembaar zouden zijn geweest. Ontwerpstudio G.O. 
is niet verantwoordelijk voor het door de klant verkeerd 
opgeven van een concept, teksten en/of afbeeldingen.

6.2 Indien Ontwerpstudio G.O. aan de klant materiaal  
levert waarop het door Ontwerpstudio G.O. vervaardigde  
werk gedrukt is, dan dient de klant minimaal 2 exemplaren  
van het ontworpen gedrukte materiaal aan Ontwerpstudio 
G.O. te verstrekken.

Artikel 7 Afwijkingen

7.1 Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde  
product en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp  
kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting,  
ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, 
indien de afwijkingen van geringe betekenis zijn.

7.2 Afwijkingen die, alle omstandigheden in aan-
merking genomen, in redelijkheid geen of een onder-
geschikte invloed op de gebruikswaarde van het product 
hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe 
betekenis te zijn.

Artikel 8 Verplichtingen van de klant

8.1 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens 
en zaken, waarvan Ontwerpstudio G.O. aangeeft dat 
deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs 
behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het 
uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn. 

8.2 De klant staat in voor de juistheid en volledigheid 
van alle aan Ontwerpstudio G.O. verstrekte gegevens en 
informatie.

8.3 Indien de klant aan Ontwerpstudio G.O.  
informatiedragers, elektronische bestanden of software 
etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, 
elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen 
en defecten.

8.4 Wordt de uitvoering van de werkzaamheden 
door Ontwerpstudio G.O. vertraagd door toedoen van de 
klant, dan is Ontwerpstudio G.O. gerechtigd de daaruit 
voortvloeiende meerkosten aan de klant door te berekenen.

8.5 De klant is gehouden Ontwerpstudio G.O.  
onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden  
die in verband met de uitvoering van de overeenkomst 
van belang kunnen zijn.

8.6 Voor zover de klant in het kader van de uitvoering  
van de overeenkomst zich verbonden heeft tot de levering 
van bepaalde materialen en/of het verrichten van bepaalde  
werkzaamheden, is de klant verantwoordelijk voor het 
tijdig leveren en/of uitvoeren. Indien dit niet tijdig  
geschiedt, is de klant hiervoor aansprakelijk.
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8.7 De klant vrijwaart Ontwerpstudio G.O. voor 
eventuele aanspraken van derden, die in verband met de 
uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke 
aan de klant toerekenbaar is.

8.8 De klant is zelf verantwoordelijk voor het weer-
geven van ontwerpen, afbeeldingen, tekst, video, geluids-
bestanden, foto’s of welke bestanden dan ook waarvan de 
rechten bij derden liggen.

8.9 De klant heeft als inhoudelijk deskundige de 
plicht de geleverde teksten te controleren op onjuistheden 
en onzorgvuldigheden. Ontwerpstudio G.O. kan nimmer 
aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de teksten  
die in opdracht van de klant openbaar zijn gemaakt.

8.10 Indien de klant zijn verplichtingen die voort- 
vloeien uit de overeenkomst, deze algemene voorwaarden 
of de wet niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt,  
dan is de klant aansprakelijk voor alle schade die 
Ontwerpstudio G.O. daardoor lijdt.

Artikel 9 Wijziging van de overeenkomst

9.1 Indien de overeenkomst op verzoek van de klant 
wordt uitgebreid of gewijzigd, dan kan dat tot meerkosten 
leiden. De meerkosten worden aan de klant in rekening  
gebracht. De klant wordt van de meerkosten, indien  
mogelijk van te voren, op de hoogte gesteld.

Artikel 10 Termijn van (op)levering

10.1 De door Ontwerpstudio G.O. opgegeven  
(op)levertermijn is niet als een fatale termijn te beschouwen. 

10.2 In het geval dat een door Ontwerpstudio G.O. 
opgegeven (op)levertermijn wordt overschreden ten 
gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht 
ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toe-
geschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 19, wordt deze 
termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten 
gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden. 

10.3 Ontwerpstudio G.O. heeft te allen tijde het recht 
te bepalen, dat bepaalde producten slechts in bepaalde 
minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.

Artikel 11 Prijzen

11.1 Alle prijzen en tarieven zijn in euro’s en exclusief btw. 

11.2 Alle vermelde prijzen zijn exclusief eventuele 
transport- of verzendkosten. 

11.3 Ontwerpstudio G.O. heeft het recht haar prijzen 
en/of tarieven van tijd tot tijd aan te passen.

Artikel 12 Vergoeding

12.1 Ontwerpstudio G.O. is gerechtigd een vast over-
eengekomen vergoeding te verhogen wanneer tijdens de 
uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de  
oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte 
hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd in-
geschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet 
toerekenbaar is aan Ontwerpstudio G.O., dat in redelijk-
heid niet van Ontwerpstudio G.O. mag worden verwacht 
de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen 
de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding.

12.2 Tevens is Ontwerpstudio G.O. gerechtigd een 
vast overeengekomen vergoeding te verhogen indien 
gedurende de overeenkomst de prijzen en/of tarieven van 
leveranciers stijgen.

Artikel 13 Beëindiging van de overeenkomst  
  door de klant

13.1 Indien de klant de overeenkomst voortijdig 
beëindigt, dan dient de klant aan Ontwerpstudio G.O. te 
betalen:
a. de kosten die Ontwerpstudio G.O. heeft gemaakt  
 tot aan het moment van de beëindiging van de  
 overeenkomst;
b. de kosten die voortvloeien uit eventueel door  
 Ontwerpstudio G.O. voor de vervulling van de
  opdracht reeds in redelijkheid aangegane  
 verbintenissen met derden.

13.2 Bovengenoemde kostenregeling doet niet af  
aan de mogelijke aansprakelijkheid van de klant voor de 
schade die voortvloeit uit de beëindiging van de overeen-
komst.
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Artikel 14 Facturatie en betaling

14.1 Indien het totaal geoffreerde bedrag € 1.000,- 
excl. btw of meer is, dan wordt 20% van het geoffreerde 
bedrag vooraf gefactureerd. Voor deze aanbetaling stuurt 
Ontwerpstudio G.O. de klant een factuur. Voldoet de 
klant deze factuur niet tijdig, dan stuurt Ontwerpstudio 
G.O. de klant een herinnering en heeft Ontwerpstudio 
G.O. het recht om de uitvoering van de overeenkomst op 
te schorten totdat de volledige aanbetaling voldaan is.  
In een dergelijk geval is Ontwerpstudio G.O. niet 
aansprakelijk voor eventuele schade die de klant heeft 
geleden, doordat de uitvoering van de overeenkomst 
wegens de opschorting is vertraagd. Geeft de klant geen 
gehoor aan de gestuurde herinnering, dan heeft  
Ontwerpstudio G.O. het recht om de overeenkomst 
middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. In een 
dergelijk geval worden de annuleringskosten zoals  
omschreven in artikel 13 aan de klant in rekening gebracht.

14.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn die 
in de factuur is opgenomen, is de klant vanaf de datum 
waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot 
aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente, 
conform artikel 6:119a BW, verschuldigd. Daarnaast 
komen alle kosten van invordering, nadat de klant in  
verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten 
laste van de klant. De buitenrechtelijke incassokosten 
worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een 
minimum van € 100,-.

14.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of 
surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen 
van Ontwerpstudio G.O. op de klant onmiddellijk  
opeisbaar.

Artikel 15 Retentierecht en voorbehoud van  
  eigendom en rechten

15.1 Ontwerpstudio G.O. is bevoegd de afgifte van 
zaken die zij voor de klant in verband met de uitvoering 
van een overeenkomst onder haar heeft, op te schorten 
totdat alle openstaande facturen door de klant voldaan 
zijn.

15.2 Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigen-
dom van Ontwerpstudio G.O., totdat alle bedragen die de 
klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst 
geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten 
werkzaamheden volledig aan Ontwerpstudio G.O. zijn 
betaald.

15.3 Rechten worden aan de klant steeds verleend 
onder de voorwaarde dat de klant de daarvoor overeen-
gekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

Artikel 16 Klachten

16.1 Zichtbare gebreken aan geleverde producten 
dienen direct na de levering aan Ontwerpstudio G.O. 
gemeld te worden. Indien de klant het pakket met daarin 
het product accepteert terwijl het pakket of product 
beschadigd is of een gebrek vertoont of indien de klant de 
beschadiging of het gebrek niet tijdig bij Ontwerpstudio 
G.O. meldt, dan is Ontwerpstudio G.O. niet aansprakelijk 
voor die beschadiging of het gebrek.

16.2 Na het indienen van de klacht dient de klant 
Ontwerpstudio G.O. de gelegenheid te geven de gegrond-
heid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegen-
heid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaam-
heden te verrichten.

16.3 Indien het alsnog verrichten van de overeen-
gekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, 
zal Ontwerpstudio G.O. slechts aansprakelijk zijn binnen 
de grenzen van artikel 17 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 17 Aansprakelijkheid en verjaring

17.1 Ontwerpstudio G.O. kan niet gehouden worden 
tot het vergoeden van enige schade, die een direct of  
indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht  
 ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan  
 worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in  
 artikel 19;
b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens  
 ondergeschikten, dan wel andere personen, die  
 door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
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17.2 Ontwerpstudio G.O. is niet aansprakelijk voor 
schade, van welke aard ook, doordat Ontwerpstudio G.O. 
is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of 
onvolledige gegevens.

17.3 Ontwerpstudio G.O. is niet aansprakelijk voor 
gebreken in offertes van leveranciers of andere derde  
partijen of voor overschrijdingen van prijsopgaven van 
deze partijen.

17.4 Ontwerpstudio G.O. aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid, indien tegen het advies van  
Ontwerpstudio G.O. in, de klant eist dat er toch bepaalde 
werkzaamheden doorgang moeten vinden.

17.5 De klant is gehouden, indien redelijkerwijs 
mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en 
gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. 
Indien de klant dit nalaat, kan Ontwerpstudio G.O. 
niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het 
bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

17.6 Ontwerpstudio G.O. is niet aansprakelijk voor 
schade van welke aard of uit welke hoofde ook, veroor-
zaakt door diensten of netwerken van derde partijen.

17.7 Ontwerpstudio G.O. is nimmer aansprakelijk 
voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, 
gemiste omzet, gederfde winst, gemiste besparingen en 
schade door bedrijfsstagnatie.

17.8 Indien Ontwerpstudio G.O. aansprakelijk mocht 
zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van 
Ontwerpstudio G.O. beperkt tot het bedrag van de door 
de verzekeraar van Ontwerpstudio G.O. gedane uitkering. 
Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering over-
gaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, 
dan is de aansprakelijkheid van Ontwerpstudio G.O. 
beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van 
de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking 
heeft. 

17.9 Alle aanspraken jegens Ontwerpstudio G.O. die 
niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij Ontwerpstudio 
G.O. zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 18 Opschorting en ontbinding 

18.1 Ontwerpstudio G.O. is bevoegd de overeenkomst 
te ontbinden, indien: 
a. de klant zijn verplichtingen niet of niet volledig  
 nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven  
 aan een gestuurde ingebrekestelling; 
b. aan de klant surseance van betaling is verleend;
c. de klant in staat van faillissement verkeert;
d. ten aanzien van de klant een wettelijke schuld- 
 saneringsregeling van toepassing wordt verklaard.

18.2 Ontwerpstudio G.O. is bevoegd de uitvoering 
van de overeenkomst op te schorten indien na het sluiten 
van de overeenkomst Ontwerpstudio G.O. omstandigheden  
ter kennis is gekomen die goede grond te vrezen geven dat 
de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er 
goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts  
gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting  
slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar recht-
vaardigt.

18.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn 
de vorderingen van Ontwerpstudio G.O. op de klant 
onmiddellijk opeisbaar. Indien Ontwerpstudio G.O. de 
nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij 
haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

Artikel 19 Overmacht

19.1 Van overmacht aan de zijde van Ontwerpstudio 
G.O. is onder andere sprake indien Ontwerpstudio G.O. 
verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst 
of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge 
van: oproer, brand, waterschade, overstroming, overheids-
maatregelen, extreme weersomstandigheden, internet- 
storing, stroomstoring, ziekte van de natuurlijke  
persoon die namens Ontwerpstudio G.O. de overeen-
komst uitvoert, in- en uitvoerbelemmeringen, defecten 
aan materialen, niet- beschikbaarheid van materialen, 
werkstaking, blokkades, transportmoeilijkheden als gevolg 
van weersomstandigheden en verkeersstoring, alles zowel 
in het bedrijf van Ontwerpstudio G.O. als in het bedrijf 
van de klant als in het bedrijf van derden die bij de over-
eenkomst zijn betrokken.  

5/7



19.2 Bij langdurige ziekte van de natuurlijke  
persoon die namens Ontwerpstudio G.O. handelt, draagt 
Ontwerpstudio G.O. zorg voor een vervanger.

19.3 Voor zover Ontwerpstudio G.O. ten tijde van het 
intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar  
verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze 
zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk  
na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is 
Ontwerpstudio G.O. gerechtigd het reeds nagekomen 
respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. 
De klant is gehouden deze facturen te voldoen als ware 
het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 20 Geheimhouding 

20.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding 
van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van 
hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben 
verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door 
de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit 
de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke 
informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het 
doel waarvoor deze verstrekt is. 

Artikel 21 Intellectuele eigendom

21.1 Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van 
intellectuele eigendom ten aanzien van, zowel voorlopige 
als definitieve, (ontwerpen van) tekst(en), afbeeldingen,  
werk- en detailtekeningen, schetsen, modellen, concepten,  
digitale informatie, programmatuur, logo’s, ontwerpen,  
rapporten, adviezen, documenten, films, e.d., die 
Ontwerpstudio G.O. in het kader van de overeenkomst  
heeft vervaardigd of ter beschikking heeft gesteld, berusten  
bij Ontwerpstudio G.O. of bij haar licentiegever. Het is 
de klant niet toegestaan, zonder voorafgaande toestemming  
van Ontwerpstudio G.O., ter beschikking gestelde materialen  
te kopiëren, openbaar te maken of te verveelvoudigen.

21.2 Wanneer de klant volledig voldoet aan zijn  
verplichtingen ingevolge de overeenkomst met  
Ontwerpstudio G.O., verkrijgt hij een licentie tot het 
gebruik van het in opdracht van de klant door  
Ontwerpstudio G.O. vervaardigde werk voor zover dit 

betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging  
overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen 
bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken 
gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat 
gebruik van het werk, waarvoor op het moment van het 
verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens 
bestonden.

21.3 De intellectuele eigendomsrechten die berusten 
op hetgeen Ontwerpstudio G.O. in het kader van de 
overeenkomst heeft vervaardigd, kunnen aan de klant 
worden overgedragen. Een dergelijke overdracht wordt 
schriftelijk met de klant overeengekomen. De overdracht 
zal pas plaatsvinden nadat de klant aan zijn financiële 
verplichtingen jegens Ontwerpstudio G.O. heeft voldaan. 
De overdracht geldt uitsluitend voor de intellectuele 
eigendomsrechten die in de overeenkomst tot overdracht 
zijn opgenomen.

21.4 Het is de klant niet toegestaan om zonder 
schriftelijke toestemming van Ontwerpstudio G.O. 
veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen 
aan te (laten) brengen. Ontwerpstudio G.O. kan deze 
toestemming niet onthouden indien dat in strijd met de 
redelijkheid is. De klant dient bij een door hem gewenste 
wijziging Ontwerpstudio G.O. als eerste in de gelegenheid 
te stellen om deze uit te voeren. Hiervoor dient een  
vergoeding te worden betaald op basis van de gebruikelijke  
door Ontwerpstudio G.O. gehanteerde tarieven.

21.5 Door het geven van een opdracht tot openbaar-
making of verveelvoudiging van door de Auteurswet of 
enige andere wettelijke regeling op het gebied van de 
intellectuele eigendom beschermde zaken, die door of 
namens de klant zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart 
de klant dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke 
voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en 
vrijwaart hij Ontwerpstudio G.O. voor de aanspraken ter 
zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, 
zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of 
verveelvoudiging voortvloeiende.

21.6 Ontwerpstudio G.O. heeft het recht het in  
opdracht vervaardigde werk te signeren of het  
vervaardigde werk te voorzien van de naam  
“Ontwerpstudio G.O.”. 
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21.7 Het is de klant niet toegestaan enige aanduiding 
betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende  
auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten  
van intellectuele eigendom uit het geleverde werk te  
verwijderen of te wijzigen.

21.8 Ontwerpstudio G.O. behoudt het recht het voor 
de klant uitgevoerde werk voor haar eigen promotie te 
gebruiken.

Artikel 22 Onderzoek naar het bestaan van  
  rechten

22.1 Tot de opdracht behoort niet het uitvoeren van 
onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of 
modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en 
portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek 
naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen 
voor de klant.

Artikel 23 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

23.1 Elke overeenkomst tussen Ontwerpstudio G.O. 
en de klant wordt uitsluitend beheerst door het  
Nederlands recht. 

23.2 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen  
de klant en Ontwerpstudio G.O. worden voorgelegd  
aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar 
Ontwerpstudio G.O. gevestigd is.
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