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Werkingssfeer

!

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst gesloten tussen
OVALPICTURE en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met
OVALPICTURE, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de
Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of
vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval
van deze situatie treden OVALPICTURE en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe
bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
schriftelijk en uitdrukkelijk met OVALPICTURE zijn overeengekomen.
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Offertes

!

Offertes worden (bij voorkeur) schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende
omstandigheden dit onmogelijk maken.
Offertes zijn gedurende de in de offerte opgegeven periode geldig. Offertes vervallen wanneer
deze termijn is verlopen.
OVALPICTURE kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar
termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen,
had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke
vergissing of verschrijving bevat.
Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte
opgenomen aanbod dan is OVALPICTURE daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan
niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij OVALPICTURE anders
aangeeft.
Een samengestelde prijsopgave verplicht OVALPICTURE niet tot het verrichten van een gedeelte
van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.
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Eigendomsvoorbehoud

!

Alle door OVALPICTURE in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom
van OVALPICTURE totdat de Opdrachtgever hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is
verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.
Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van
eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens
tekortschieten in de nakoming.
Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Opdrachtgever, mag deze
hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere
wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

!
Aansprakelijkheid

!

De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de
Opdrachtgever. OVALPICTURE is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door
bewuste roekeloosheid of opzet van OVALPICTURE.
OVALPICTURE is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval
begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële
schade van de Opdrachtgever. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet
verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
OVALPICTURE is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat
OVALPICTURE is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige
gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor OVALPICTURE kenbaar behoorde te
zijn.
Indien OVALPICTURE aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid
van OVALPICTURE beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur
staat vermeld of tot het bedrag waarop de door OVALPICTURE aangesloten verzekering
aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat OVALPICTURE overeenkomstig de
verzekering draagt.
OVALPICTURE is in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van
de door OVALPICTURE ingeschakelde derden.
OVALPICTURE is niet verantwoordelijk een aansprakelijk over de rechten en copyright van
hetgeen door de Opdrachtgever geleverd wordt. Hieronder valt in ieder geval beeldmateriaal,
muziek, tekst, schetsen en visuals.
De Opdrachtgever dient de schade waarvoor OVALPICTURE aansprakelijk kan worden
gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de
schade aan OVALPICTURE te melden, een en ander op straffe van verval van enig
vergoedingsrecht van deze schade.

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens OVALPICTURE vervalt binnen één jaar nadat de
Opdrachtgever bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs
bekend had kunnen zijn.
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Intellectuele eigendom

!

OVALPICTURE behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van
de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
OVALPICTURE behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden
toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk
informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
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Geheimhouding

!

Zowel OVALPICTURE als de Opdrachtgever zijn verplicht om gedurende de looptijd en na
beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en
bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan
vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens
van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de
Opdracht kennis is genomen.
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Privacy

!

De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan OVALPICTURE verstrekt, zal
OVALPICTURE zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
OVALPICTURE zal de privacy van haar klanten respecteren en hun projecten, bestanden en
aangeleverde visuals, tekst, beeld en ideeën waarborgen.
OVALPICTURE mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken
in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
Het is OVALPICTURE niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te
lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak OVALPICTURE
gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en OVALPICTURE zich ter
zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of
toegestaan recht van verschoning, dan is OVALPICTURE niet gehouden tot schadevergoeding of
schadeloosstelling. Tevens is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de
Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

De Opdrachtgever gaat akkoord dat OVALPICTURE de Opdrachtgever voor statistisch
onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet
benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken.OVALPICTURE
behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Opdrachtgever geanonimiseerd te
gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.
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Toepasselijke recht en geschillen

!

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij OVALPICTURE partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht
van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt
uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
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Vindplaats
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te s’ Hertogenbosch onder nummer
61184802.

