ALGEMENE VOORWAARDEN VAN STRAWBERRY FIELDS PRODUCTIONS GEVESTIGD TE GRONINGEN
Artikel 1 - Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt onder de navolgende termen het navolgende verstaan:
"Producent": Strawberry Fields Productions gevestigd te Groningen. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te
Groningen onder nummer 01145516;
"Opdrachtgever": mede degene tot wie een aanbieding van de Producent is gericht;
"Product": de in opdracht van Opdrachtgever vervaardigde media, of een kopie daarvan en/of
geleverde diensten;
"Productie": de uitvoering van alle werkzaamheden door of in opdracht van de Producent ter
vervaardiging van het Product;
"Concept": globale in woorden omschreven opzet voor het Product (met uitzondering van diensten);
"Ontwerp": (meer of minder) gedetailleerde uitwerking van het Concept ;
"Mastermateriaal": films, broncodes, mastertapes, bronmateriaal, geprogrammeerde masters etc.
Artikel 2 - Aanbieding
Elke aanbieding van de Producent is vrijblijvend en gebaseerd op gegevens, bescheiden, tekeningen e.d., verstrekt
door of vanwege de Opdrachtgever. De geldigheidsduur van een offerte is 1 maand, tenzij uitdrukkelijk anders
wordt overeengekomen.
Artikel 3 - Overeenkomst
1.
Een overeenkomst, waaronder in dit artikel tevens worden begrepen wijzigingen en/of aanvullingen
daarop, is eerst bindend indien de aanvaarding van de opdracht door de Producent schriftelijk is bevestigd en de
Opdrachtgever niet per omgaande tegen de inhoud van deze bevestiging heeft geprotesteerd danwel een door
beide partijen ondertekend contract tot stand is gekomen.
2.
In afwijking van het in lid 1 bepaalde kan een overeenkomst tot het verrichten van meerwerk mondeling
tot stand komen.
Onder meerwerk wordt tevens verstaan het op verzoek van de Opdrachtgever doorvoeren van wezenlijke
wijzigingen na een goedgekeurd Concept of Ontwerp in de zin van de art. 5 en 6.
Artikel 4 - Concept, Ontwerp/ goedkeuring
1.
Het Product (met uitzondering van diensten) wordt vervaardigd op basis van achtereenvolgens een
Concept en een Ontwerp welke aan de Opdrachtgever ter goedkeuring zullen worden voorgelegd. Goedkeuring zal
niet op onredelijke gronden mogen worden onthouden.
2.
Op basis van het (de) inleidende gesprek(ken) tussen Producent en Opdrachtgever zal de Producent een
Concept vervaardigen. Een Concept gaat vergezeld van een voorlopige tijdsplanning alsmede een voorlopige
offerte/prijsindicatie ten aanzien van de Productie.
3.
De Producent zal het Concept, zodra dit ter goedkeuring gereed is, aan de Opdrachtgever doen
toekomen. De voorlopige tijdsplanning en de voorlopige offerte behorende bij het Concept zijn gedurende 7 dagen
geldig.
4.
Indien de Opdrachtgever niet binnen 7 dagen na in de gelegenheid gesteld te zijn kennis te nemen van
een van bovengenoemde werken schriftelijk en gemotiveerd aangeeft of, en zo ja welke, redelijke wijzigingen hij
wenst wordt het betreffende werk geacht te zijn goedgekeurd. Goedkeuring zal niet op onredelijke gronden mogen
worden onthouden. Kleine gebreken, die binnen korte tijd kunnen worden hersteld, zullen evenmin reden tot
onthouding van goedkeuring kunnen zijn. De Producent is gehouden dergelijke kleine gebreken, alsmede in het
kader van de goedkeuring gebleken gebreken, binnen redelijke tijd te herstellen.
Na het doorvoeren van eventuele wijzigingen zal andermaal de goedkeuring van de Opdrachtgever worden
gevraagd waarop het voorafgaande van overeenkomstige toepassing is.
5.
Na uitdrukkelijke of stilzwijgende goedkeuring van het Concept door de Opdrachtgever zal de Producent
een Ontwerp vervaardigen. Een Ontwerp gaat vergezeld van een definitieve tijdsplanning alsmede een definitieve
offerte ten aanzien van de Productie.
6.
De Producent zal het Ontwerp, zodra dit ter goedkeuring gereed is, aan de Opdrachtgever doen
toekomen. De definitieve tijdsplanning en de definitieve offerte behorende bij het Ontwerp zijn gedurende 7 dagen
geldig.
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Artikel 5 - Verdere Productie / goedkeuring
1.
De verdere Productie vindt plaats aan de hand van het goedgekeurde Ontwerp. Tijdens de Productie zal
zonder schriftelijke of mondelinge toestemming van de Opdrachtgever, op wezenlijke punten niet worden
afgeweken van het goedgekeurde Ontwerp.
2.
De Producent zal de Opdrachtgever in de gelegenheid stellen, zodra het betreffende werk ter keuring
gereed is, kennis te nemen van: de ruwe versie van het Product respectievelijk het Eindproduct.
3.
Het bepaalde in artikel 4 lid 4 is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 6 – Diensten
1.
Alle door Producent te leveren diensten zullen met de in de branche gebruikelijke zorgvuldigheid en
vakbekwaamheid, op basis van door Opdrachtgever te verstrekken gegevens.
2.
Uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats ten kantore van Producent, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
3.
Van de resultaten van dienstverlening zal Producent verslag doen middels een schriftelijke rapportage.
Artikel 7 - Prijzen
1.
De door de Producent opgegeven en/of de overeengekomen prijzen luiden in Nederlandse valuta, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Deze zijn exclusief belasting - waaronder BTW en heffingen.
2.
De prijs voor de Productie wordt bepaald aan de hand van nacalculatie, op basis van de alsdan geldende
tarieven, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3.
De Producent heeft het recht de opgegeven en/of overeengekomen prijzen te verhogen in geval van een
verhoging van de prijzen van van derden te betrekken diensten, goederen, grondstoffen of onderdelen, lonen,
sociale lasten, vrachten, assurantiepremies, door of vanwege (semi-) overheden opgelegde lasten of andere
kostprijsbestanddelen (waaronder begrepen valutawijzigingen) en lasten, ook in het geval vaste prijzen zijn
overeengekomen.
De Producent zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een dergelijke verhoging in kennis stellen.
4.
Voor de berekening van meerwerk is van overeenkomstige toepassing hetgeen in de voorgaande leden
van dit artikel is bepaald.
Artikel 8 - Productietijd/oplevering/bewaartermijn
1.
De tijdsplanning behorende bij het binnen de in artikel 4 lid 5 genoemde termijn goedgekeurde Ontwerp
is bepaald uitgaande van voldoening aan de navolgende voorwaarden:
- de Producent dient tijdig te kunnen beschikken over alle door de Opdrachtgever te verstrekken attributen,
gegevens, bescheiden, etc.;
- de Opdrachtgever dient tijdig de door hem verschuldigde termijn betaling te hebben voldaan.
2.
De productietijd is slechts als een streeftijd te beschouwen en gebaseerd op het Ontwerp, de ten tijde
van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de door de
Producent bestelde materialen en/of diensten. Indien vertraging ontstaat ten gevolge van wijzigingen in het
Ontwerp, in deze omstandigheden of doordat voor de uitvoering van de overeenkomst tijdig bestelde materialen
en/of diensten niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd zodanig verlengd, als alle omstandigheden in
aanmerking genomen, redelijk is.
3.
Als tijdstip van oplevering van het Product geldt het moment dat het Product, onbelangrijke onderdelen
daargelaten, ter goedkeuring gereed is, en de Producent aan de Opdrachtgever daarvan mededeling heeft gedaan.
4.
Een op overschrijding van de levertijd gestelde contractuele boete is door de Producent niet verschuldigd,
indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van een niet toerekenbare tekortkoming.
5.
De Producent is slechts gehouden tot levering van een copie/copieën van het Mastermateriaal.
6.
Bij het bewaren van het bij Producent aanwezige Mastermateriaal van een Productie hanteert de
Producent een bewaartermijn van 3 jaren ten behoeve van de Opdrachtgever. Na ommekomst van deze termijn is
Producent gerechtigd het Mastermateriaal te vernietigen. Indien Opdrachtgever een langere bewaartermijn wenst
dient hij dit tijdig en schriftelijk aan Producent kenbaar te maken en de alsdan daarvoor geldende tarieven aan
Producent te voldoen.
Artikel 9 - Betaling
1.
Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zal de betaling van de overeengekomen
prijs plaatsvinden als volgt:
50% bij het aangaan van de overeenkomst en wel binnen 30 dagen na factuurdatum;
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50%, alsmede het volledige bedrag terzake van meerwerk, bij oplevering van het Product als bedoeld in artikel 8,
en wel binnen 30 dagen na factuurdatum.
2.
Indien de Producent goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal
nakomen, is de Producent gerechtigd, alvorens haar prestatie te leveren of daarmee voort te gaan, naar haar
oordeel genoegzame zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever te verlangen.
De Producent heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de Opdrachtgever deze
vooruitbetaling heeft verricht, of deze zekerheid heeft gesteld.
3.
Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden op een door de Producent aan te
wijzen bankrekening.
Alle betalingen dienen te geschieden effectief in Nederlandse valuta.
In het geval de Opdrachtgever terzake van de uitvoering van de overeenkomst op de Producent aanspraak meent
te kunnen doen gelden, ontheft dit hem niet van zijn verplichting tot betaling op de overeengekomen wijze.
4.
Indien de Opdrachtgever niet heeft betaald op het tijdstip of binnen de termijn als bedoeld in lid 1 van dit
artikel, is hij van rechtswege en zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling is vereist, in verzuim en is hij over
het opeisbare bedrag rente verschuldigd vanaf de dag dat uiterlijk betaling had dienen plaats te vinden,
onverminderd de aan de Producent verder toekomende rechten. De rentevoet is die der wettelijke rente
vermeerderd met 1% op jaarbasis.
5.
De kosten, zowel in als buiten rechte, die de Producent maakt terzake van de niet, niet-tijdige of nietbehoorlijke nakoming door de Opdrachtgever van zijn verplichtingen, daaronder begrepen buitengerechtelijke
incassokosten en de kosten van rechtskundige bijstand, dienen door de Opdrachtgever aan de Producent te
worden vergoed.
Artikel 10 - Bezorging/verzending
Indien Concepten, Ontwerpen, Producten e.d. worden bezorgd c.q. verzonden, geschiedt dit voor rekening en risico
van de Opdrachtgever middels een koeriersdienst.
Artikel 11 - Risico en eigendomsovergang
1.
De Producent verplicht zich de in zijn bedrijf gebruikelijke verzekeringen, waaronder een
productieverzekering met een maximumdekking van € 136.134 ten behoeve van film en/of videoproducties af te
sluiten en afgesloten te houden voor de duur van de Productie tot het tijdstip van oplevering als bedoeld in artikel
8.
2.
De Producent behoudt zich de eigendom van alle geleverde goederen voor, totdat al haar vorderingen op
de Opdrachtgever terzake van de door de Producent ingevolge de betreffende overeenkomst aan de
Opdrachtgever geleverde of te leveren goederen of ten behoeve van de Opdrachtgever verrichte of te verrichten
werkzaamheden, alsmede terzake van tekort schieten zijdens de Opdrachtgever in de nakoming van de betreffende
overeenkomst, volledig zullen zijn voldaan.
3.
Zolang de eigendom van de goederen niet op de Opdrachtgever is overgegaan, is de Opdrachtgever niet
bevoegd het Product te gebruiken, openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, deze goederen aan derden in
onderpand of eigendom over te dragen, aan derden enig recht daarop te verlenen.
Artikel 12 - Verplichtingen Opdrachtgever
1.
De Opdrachtgever zal er voor eigen rekening en risico voor zorg dragen dat de Producent tijdig kan
beschikken over:
a. de voor de uitvoering van het werk benodigde attributen, gegevens, bescheiden e.d.;
b. de bij Opdrachtgever in gebruik of beheer zijnde gebouwen of terreinen, waarin, waaraan of waarop de
Productie moet worden uitgevoerd;
2.
Bij tijdverlies, veroorzaakt door vertraging doordat de Opdrachtgever niet (tijdig) voldoet aan een of meer
van zijn in dit artikel omschreven verplichtingen, wordt een zodanige verlenging van de productietijd toegestaan,
als alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.
Artikel 13 - Eigendom aanbieding, bescheiden, beeld- en geluidsmateriaal e.d.
1.
De Producent blijft te allen tijde eigenaar/rechthebbende van de door haar gedane of verstrekte
aanbieding, de mededelingen, gegevens en opgaven.
2.
De Producent blijft te allen tijde eigenaar/rechthebbende van alle rechten van intellectuele eigendom op
Concept, Ontwerpen waaronder doch niet beperkt tot tekeningen, beeld- en geluidmateriaal, (onderdelen van) het
Product etc., en rapportages door de Producent in het kader van de aanbieding of de overeenkomst vervaardigd
en/of verstrekt, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht.
De Producent wordt geacht ontwerper en maker danwel (licentie) rechthebbende daarvan te zijn.
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3.
Al het opgenomen beeld- en geluidmateriaal, ongeacht of dit uiteindelijk in het Product verwerkt wordt,
alsmede het Mastermateriaal, blijft eigendom van en onder berusting van de Producent.
Artikel 14 - Gebruiksrechten
1.
De Producent verleent reeds nu voor alsdan bij de overdracht van het Product aan de Opdrachtgever het
exclusieve recht het Product te (doen) gebruiken, met inachtneming van de in de overeenkomst aangegeven
beperkingen, zoals de toegestane soort openbaarmaking (bijvoorbeeld: TV commercials, intern, educatief), de
periode waarbinnen de openbaarmakingen mogen plaatsvinden en het verspreidingsgebied.
2.
De verschuldigde reproductierechten voor de vastlegging van beschermde muziek, teksten of modellen in
het Product voor de overeengekomen soort openbaarmaking, de periode waarbinnen de openbaarmakingen
mogen plaatsvinden en het verspreidingsgebied zullen door de Producent, in overleg met de Opdrachtgever,
worden voldaan en zijn bij de prijs inbegrepen.
3.
De Opdrachtgever heeft, behoudens uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming van de
Producent, niet het recht:
- wijzigingen in het Product aan te (doen) brengen;
- het Product te (doen) verveelvoudigen;
- het Product te (doen) verwerken in andere producties;
- het Product op andere wijze openbaar te (doen) maken dan uitdrukkelijk is omschreven in de
overeenkomst;
- het Product te doen vertalen;
- het in lid 1 bedoelde gebruiksrecht aan derden te verstrekken, over te dragen etc, waaronder mede begrepen
groepsvennootschappen;
- enige andere handeling te (doen) verrichten welke aan de auteursrechthebbende toekomt.
Onder "Product" wordt in dit artikel mede verstaan: onderdelen daarvan.
4.
Producent heeft het recht op het Product te vermelden dat zij de Producent is. Wanneer het Product een
website betreft, is de naam van de producent voorzien van een link naar de website van Producent. Indien
Producent gebruik maakt van dit recht is Opdrachtgever niet gerechtigd deze vermelding te verwijderen of het
Product zonder deze vermelding openbaar te maken of te verveelvoudigen.
Artikel 15 - Wijzigingen, vertalingen versies, kopieën
1.
De Producent is gehouden te voldoen aan redelijke verzoeken van de Opdrachtgever tot vervaardiging
van een andere versie, een vertaling van of het doorvoeren van wijzigingen in het Product. Een verzoek is in ieder
geval "niet redelijk" indien uitvoering daarvan afbreuk zou doen aan de artistieke en/of technische kwaliteit van de
Productie.
2.
De Opdrachtgever heeft niet het recht (onderdelen van) het Product te (doen) kopiëren, al dan niet op
eenzelfde medium, dan na verkregen toestemming en door tussenkomst van de Producent. Ingeval Strawberry
Fields de Opdrachtgever toestemming geeft tot het (doen) maken van kopieën dan is de Opdrachtgever verplicht
om opgave te doen aan de Producent van het aantal gemaakte kopieën. De Opdrachtgever zal per gemaakte kopie
de kosten voor het mechanisch reproductierecht voor de gebruikte muziek in rekening worden gebracht.
3.
De kosten van de wijzigingen, vertalingen, versies en/of kopieën, komen voor rekening van de
Opdrachtgever. Het bepaalde in deze voorwaarden ten aanzien van meerwerk is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 16 - Reclame en garantie
1.
Reclames dienen schriftelijk te worden kenbaar gemaakt binnen de in artikel 5 genoemde termijn. Na het
verstrijken van deze termijn kunnen geen reclames meer worden ingediend.
2.
De Producent zal gebreken die uitsluitend of overwegend het directe gevolg zijn van een gebrekkige
vervaardiging respectievelijk uitvoering van werk(zaamheden) of gebruik van slecht materiaal kostenloos herstellen
of de betreffende onderdelen door nieuwe(n) vervangen, danwel – ter keuze van de Producent - de Opdrachtgever
crediteren voor maximaal de waarde (eventueel op basis van het uurtarief) van de gebrekkige onderdelen.
3.
De Opdrachtgever zal de Producent hiertoe zonder berekening van enigerlei kosten in de gelegenheid
stellen.
4.
Elke aanspraak op garantie ter zake van bepaalde gebreken vervalt:
a. indien niet binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn is gereclameerd;
b. indien de Opdrachtgever de Producent niet terstond in de gelegenheid heeft gesteld de reclames te
onderzoeken en haar garantieverplichtingen na te komen;
c. het gebrek te wijten is aan door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen of
werkwijzen.
5.
De Producent is nimmer verplicht haar garantieverplichtingen na te komen voorzover de kosten, die
daaruit voor haar voortvloeien, hoger zijn dan de voor de desbetreffende Productie overeengekomen prijs.
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Artikel 17 - Aansprakelijkheid
1.
De aansprakelijkheid van de Producent uit hoofde van de overeenkomst strekt zich nimmer uit tot
bedrijfsschade of andere indirecte schade en strekt slechts tot nakoming van de in Artikel 16 omschreven
garantieverplichtingen. Iedere aansprakelijkheid van de Producent is voorts beperkt tot de overeengekomen prijs
voor het Product.
2.
Met betrekking tot alle goederen toebehorend aan of in gebruik zijnd bij, alsmede met betrekking tot de
perso(o)n(en) van de Producent, de voor haar werkzame personen of de door haar direct of indirect te werk
gestelden geldt voor de periode, dat zij zich onder opzicht en/of op het (bedrijfs)terrein van de Opdrachtgever
en/of ter uitvoering van de overeenkomst op een werklokatie (anders dan het bedrijfsterrein van de Producent of
de door Producent gehuurde studio) bevinden, het uitdrukkelijk beding, dat de Opdrachtgever aansprakelijk is voor
alle schade en kosten die aan deze personen en/of goederen wordt toegebracht.
3.
De Opdrachtgever heeft een gelijke aansprakelijkheid voor alle schade en kosten, die zaken - zoals
attributen e.d. - door de Opdrachtgever in het kader van de Productie aan de Producent verstrekt, ongeacht waar
deze zich bevinden, toebrengen aan de in lid 2 genoemde kring van personen en/of vennootschappen.
4.
De in bovenstaande leden voor de Producent zelf bedongen beperkingen respectievelijk uitsluitingen van
aansprakelijkheid worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van haar ondergeschikten, ieder ander die door
haar in het kader van de overeenkomst wordt gebruikt, alsmede voor hen van wie zij geleverde goederen en/of
onderdelen betrekt, ook indien sprake is van opzet of grove schuld.
Artikel 18 - Vrijwaring
1.
De Producent vrijwaart de Opdrachtgever tegen alle aanspraken van derden, rechtstreeks voortvloeiende
uit het gebruik van dramatisch, literair of muzikaal werk bij de vervaardiging en vertoning van het Product, binnen
het kader van deze voorwaarden en de overeenkomst.
De Opdrachtgever vrijwaart de Producent tegen alle aanspraken van derden:
voortvloeiende uit het gebruik van het Product buiten het kader van deze voorwaarden en de
overeenkomst;
voortvloeiende uit de inhoud van het Product, aangezien de Producent het eventueel wederrechtelijk
karakter van bepaalde teksten e.d. niet (voldoende) kan beoordelen.
Artikel 19 - Overmacht
1.
Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke van de wil van de Producent onafhankelijke
omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het sluiten van de overeenkomst reeds te voorzien, die de nakoming
van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog,
oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand,
onwerkbaar weer en andere storingen in het bedrijf van de Producent of haar leveranciers.
2.
In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht heeft de
Producent het recht om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten
hoogste 3 maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat de
Producent tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
Artikel 20 - Onwerkbaar weer
De Opdrachtgever is zich bewust van het feit dat buitenwerkzaamheden afhankelijk zijn van werkbaar weer. Ingeval
van onwerkbaar weer zal Producent inkoopopdrachten bij derden moeten annuleren, hierna te noemen:
Annulering. Onwerkbaar weer, zulks ter uitsluitende beoordeling van de Producent na overleg met de
Opdrachtgever, komt voor rekening en risico van de Opdrachtgever, op de navolgende wijze: de Opdrachtgever is
aan de Producent verschuldigd:
0% van de overeengekomen prijs voor de desbetreffende werkzaamheden in geval van Annulering meer
dan 48 uur voor de geplande aanvang van de desbetreffende werkzaamheden;
50% van de overeengekomen prijs voor de desbetreffende werkzaamheden in geval van Annulering meer
dan 24, doch 48 uur of minder voor de geplande aanvang van de desbetreffende werkzaamheden;
100% van de overeengekomen prijs voor de desbetreffende werkzaamheden in geval van Annulering 24
uur of minder voor de geplande aanvang van de desbetreffende werkzaamheden.
In geval een of meer van de toeleveranciers van de Producent geen of slechts een gedeelte van de door hen
gemaakte kosten terzake van de geannuleerde werkzaamheden aan de Producent in rekening brengt, is het
bovenstaande percentage uitsluitend van toepassing op de door de toeleveranciers in rekening gebrachte kosten,
vermeerderd met de kantoorkosten van de Producent met betrekking tot de desbetreffende werkzaamheden.
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Artikel 21 - Tussentijdse opzegging
1.
De Opdrachtgever is uitsluitend op de navolgende twee tijdstippen gerechtigd de overeenkomst, middels
aangetekend schrijven, tussentijds op te zeggen:
- direct na het gereed komen van het Concept, voordat het Concept is goedgekeurd of geacht moet worden te zijn
goedgekeurd;
- direct na het gereedkomen van het Ontwerp, voordat het Ontwerp is goedgekeurd of geacht moet worden te zijn
goedgekeurd;
2.
Ingeval van een dergelijke tussentijdse beeindiging is de Opdrachtgever aan de Producent verschuldigd de
tot dat tijdstip gemaakte kosten te berekenen op basis van nacalculatie.
3.
De Opdrachtgever is alsdan niet gerechtigd tot het (doen) gebruik(en) van het tot dan toe vervaardigde
materiaal, op welke wijze dan ook, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 22 - (Dreigend) tekortschieten
In de in de Wet genoemde gevallen, alsmede indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan
een of meer verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit de overeenkomst, waaronder begrepen de bepalingen
van deze Algemene Voorwaarden, danwel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de Opdrachtgever in staat
is aan zijn contractuele verplichtingen jegens de Producent te voldoen, alsmede in geval van faillissement,
surséance van betaling, gehele of gedeeltelijke stillegging, liquidatie, overdracht of bezwaring van het bedrijf van
de Opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht c.q. verpanding van een belangrijk deel van zijn vorderingen
en voorts in geval goederen van de Opdrachtgever in conservatoir of executoriaal beslag worden genomen, heeft
de Producent het recht om zonder ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van elk van
deze overeenkomsten voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden,
zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn, en onverminderd de haar verder
toekomende rechten.
In geval van opschorting of ontbinding wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de
ten gevolge van de opschorting door de Producent bespaarde kosten.
Artikel 23 - Geheimhouding
Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding tegenover derden van alle aan hen bekend geworden feiten met
betrekking tot de andere partij indien deze feiten naar hun aard vertrouwelijk zijn en/of de andere partij
geheimhouding verzoekt. De Producent verplicht zich, desgevraagd, deze geheimhoudingsplicht ook op te leggen
aan haar toeleveranciers. De Producent is niet verantwoordelijk voor welke schade dan ook die door het bekend
worden van bovenbedoelde feiten kan ontstaan, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de directie. Indien
de Producent, op uitdrukkelijk verzoek van de, maatregelen ter verzekering van geheimhouding neemt waarmee
kosten gepaard gaan, komen deze kosten voor rekening van de Opdrachtgever.
Artikel 24 - Algemeen
1.
Indien een of meer bepalingen van de tussen partijen gesloten overeenkomst, daaronder begrepen
bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, zal die overeenkomst voor het
overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke nietig zijn of niet rechtsgeldig worden overleg
plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen.
2.
Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en/of van de tussen partijen gesloten
overeenkomst in strijd mochten komen met dwingendrechtelijke bepalingen, vastgesteld of vast te stellen door
een daartoe bevoegde instantie, dan worden deze laatste bepalingen geacht in de plaats te zijn getreden van de
betreffende bepalingen van deze Algemene Voorwaarden respectievelijk de betreffende overeenkomst.
Artikel 25 - Geschillen en toepasselijk recht
1.
Alle geschillen verband houdende met de overeenkomst, danwel nadere overeenkomsten die daaruit
voortvloeien, daarvan het gevolg zijn of daarmee verband houden, zullen worden beslecht door de gewone
burgerlijke rechter in het arrondissement Groningen, tenzij partijen gezamenlijk kiezen voor arbitrage.
2.
Op de overeenkomst, alsmede op alle nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, daarvan het
gevolg zijn of daarmee verband houden, is Nederlands recht van toepassing.
-.-.-.-.-.-.-
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