	
  
	
  

Voorwaarden MF Producties:
Artikel 1
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen MF
Producties, en de aanbieder van opdrachten, hierna te noemen: de opdrachtgever.
Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken,
zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van
of met MF Producties.
Artikel 2. Offertes
Onze offertes zijn gedurende 14 dagen geldig en zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
De door MF Producties gemaakte offertes zijn vrijblijvend en er kunnen geen rechten aan
ontleend worden.
Artikel 3: Opschorting, annulering, ontbinding
Opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te ontbinden gedurende de overeengekomen
werkzaamheden, mits de opdrachtgever de hierdoor ontstane schade vergoedt. Onder deze
schade wordt begrepen de door MF Producties gemaakte kosten en gederfde winst die MF
Producties reeds heeft gemaakt, waaronder ingekochte materialen, menskracht en bestede
uren.
In geval er sprake is van omstandigheden, waarop MF Producties geen invloed kan uitoefenen
en ongeacht of deze afhankelijk zijn van de wil van de opdrachtgever, welke de nakoming van
de opdracht door MF Producties in redelijkheid onmogelijk maken, heeft MF Producties het recht
de opdracht terug te geven.
In geval van surséance of faillissement van één der partijen, heeft de andere partij het recht de
overeenkomst terstond te beëindigen.
Artikel 4: Aansprakelijkheid
MF Producties is niet aansprakelijk voor enige schade die voortkomt uit het gebruik van de
informatie die met tussenkomst van MF Producties op het internet beschikbaar is gekomen. MF
Producties is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud van de door de opdrachtgever
gepubliceerde stukken.
MF Producties is niet aansprakelijk voor schade die wordt opgelopen als gevolg van tijdelijke
niet bereikbaarheid van de informatie, als gevolg van omstandigheden bij de provider of andere
buiten MF Producties gelegen oorzaken of omstandigheden.
Artikel 5: Levering en Levertijd
De door MF Producties te geven tijdsplanning inzake de opdracht geldt slechts als indicatie en is
niet te beschouwen als deadline.
Niet-tijdige levering van enig onderdeel van het geheel geeft de opdrachtgever niet het recht de
overeenkomst te ontbinden of schade te claimen, tenzij van te voren schriftelijk het specifieke
belang van een bepaalde termijn door de opdrachtgever is vastgelegd en welke door MF
Producties is geaccepteerd.
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Artikel 6: Verantwoordelijkheid van de opdrachtgever
Met het realiseren van de opdracht wordt zo spoedig mogelijk gestart na schriftelijke opdracht
en aanlevering van de daarvoor benodigde gegevens en materialen.
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle materialen en
gegevens met betrekking tot de opdracht. Deze kunnen bestaan uit:
•
•
•
•
•

Logo’s
Menu indeling (flowchart)
Teksten
Foto’s
Video en audio materiaal

Artikel 7: Auteurs- en gebruiksrecht
Het auteursrecht van de door MF Producties geproduceerde werken blijft het eigendom van de
opdrachtnemer, tenzij anders overeengekomen met de opdrachtgever.
Alle door MF Producties verstrekte stukken zoals adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen,
programmascripts, graphics, videomateriaal, software, enzovoort, zijn uitsluitend bestemd om te
worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande
toestemming van MF Producties worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van
derden gebracht.
Bronbestanden zoals .PSD, .AI, .INDD, .FLA, .DSPPROJ, .4CD, etcetera blijven eigendom van MF
Producties.
Wanneer de opdrachtgever door MF Producties een domeinnaam laat vastleggen, zal deze
automatisch eigendom zijn van de opdrachtnemer, tenzij anders overeengekomen met de
opdrachtgever.
MF Producties is, tenzij dit schriftelijk wordt uitgesloten, gerechtigd zijn ontwerpen te signeren,
c.q. haar naam te (doen) vermelden in het colofon, op de aftiteling, op de door haar ontworpen
website, of anderszins, mits op een gebruikelijke wijze.
Artikel 8: Promotioneel gebruik
MF Producties zal, onverminderd hetgeen omtrent de rechten zal worden overeengekomen,
gerechtigd zijn haar ontwerp te gebruiken ten behoeve van haar eigen promotie en/of
publiciteit. Ze zal daartoe uitsluitend toestemming van de opdrachtgever behoeven, wanneer
deze zelf nog niet tot gebruik van het ontwerp is overgegaan, welke toestemming niet zal
worden geweigerd.
Artikel 9: Betalingsvoorwaarde
Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de krachtens de overeenkomst
verschuldigde bedragen, te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum zonder zich op enige
korting verrekening of opschorting te kunnen beroepen.
De opdrachtgever verplicht zichzelf na opdrachtbevestiging 25% van het totaal geoffereerde
bedrag te voldoen. De resterende 75% dient te worden voldaan na aflevering van het
product(en). De factuur dient te worden voldaan op een door MF Producties aangegeven
rekening.
Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt is deze in gebreke wegens de vertraging in de
voldoening van het door hem verschuldigde bedrag. Vanaf het moment van verstrijken van de
betalingstermijn ná betalingsherinnering is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd
over het opeisbare bedrag. De verhoging van het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf
het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige
bedrag.
Artikel 10: Geheimhouding
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.

	
  

	
  

	
  

	
  

Artikel 11: Toepasselijk recht
De overeenkomst tussen de opdrachtgever en leverancier wordt beheerst door het Nederlandse
recht.
Artikel 12: CMS Systeem
A: Contact
Wij hebben het recht om het contract stop te zetten na afloop van een looptijd van één
kalenderjaar. Uw contract is mogelijk onderheving aan prijswijzigingen. Indien er sprake is van
een prijswijziging zullen wij u dit tijdig mededelen. U kunt vervolgens zelf besluiten om uw
contract na afloop van één kalenderjaar te verlengen of niet.
B: Updates
Wij streven continu naar het verbeteren van onze producten en diensten. Het CMS-systeem kan
daarom worden aangepast of worden uitgebreid. Deze updates krijgt u geheel kostenloos en
worden stilzwijgend toegepast. Wanneer de functionaliteit door een update verandert zullen wij
u uiteraard inlichten.
C: Schade en aansprakelijkheid
MF Producties doet haar uiterste best u een topproduct te leveren voor een voordelige prijs. Wij
aanvaren echter geen aansprakelijkheid voor schade, welke dan ook, als gevolg van gebruik
van het CMS-systeem.
D: Eigendom
Het CMS-systeem, inclusief haar concept, uitwerking, code en functionaliteit is en blijft
eigendom van MF Producties. U mag het systeem in geen enkele vorm wijzigen, verkopen,
verhuren of anderzijds gebruiken, behalve zoals vermeld staat in de documentatie.

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

