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Algemene voorwaarden ArtFX Events BV
ALGEMENE VOORWAARDEN ARTFX EVENTS B.V.
TEN AANZIEN VAN OPDRACHTGEVERS

Artikel 1

Definities

1.1

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder ‘ArtFX’: de besloten vennootschap
naar Nederlands recht ArtFX Events B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam
aan de Donauweg 10 (1043 AJ), welke partij in deze voorwaarden en daarop gebaseerde
overeenkomsten, aanbiedingen en opdrachtbevestigingen steeds optreedt als
opdrachtnemer in de zin van de wet, artikel 7: 400 en volgende Burgerlijk Wetboek.

1.2

Onder ‘Partijen’ wordt in deze voorwaarden verstaan:
gezamenlijk.

1.3

Onder een ‘opdracht’ wordt verstaan: het verzoek van de opdrachtgever aan ArtFX om
tegen betaling werkzaamheden te verrichten met alle daarbij behorende rechten en
verplichtingen voor partijen.

1.4

Onder een opdrachtgever wordt verstaan: het bedrijf dat een opdracht aan ArtFX
verstrekt, heeft verstrekt of wenst te verstrekken.

1.5

Onder werkzaamheden wordt verstaan: al hetgeen ArtFX voor opdrachtgever, binnen het
kader van de door de opdrachtgever met het oog op diens evenement verstrekte
opdracht(en), maakt en/of onderneemt dan wel doet maken en/of doet ondernemen.

1.6

Onder offerte(s) wordt verstaan: de beschreven werkzaamheden en de begroting van de
aan die werkzaamheden verbonden kosten.

Artikel 2

ArtFX en opdrachtgever

Aard van de overeenkomst tussen partijen

2.1

ArtFX verzorgt in opdracht van diverse opdrachtgevers technische, visuele, creatieve,
logistieke – en management diensten op - ten behoeve van - evenementen. ArtFX levert
derhalve zowel diensten als creatieve ontwerpen die beschermd zijn door het
intellectuele eigendomsrecht. Op de website van ArtFX (www.artfx-events.nl) wordt
precies uitgelegd welke diensten ArtFX kan leveren en in de opdrachtovereenkomst
tussen Partijen zal in detail worden vastgelegd welke onderdelen ArtFX zal maken en
leveren aan - c.q. verzorgen voor - opdrachtgever. Bij een aantal diensten zal ArtFX steeds
ook derde partijen inschakelen waarmee Opdrachtgever zich bij voorbaat akkoord
verklaart.

2.2

Opdrachtgever is niet gerechtigd zonder voorafgaande toestemming van ArtFX de
overeengekomen werkzaamheden (tevens) door een derde te laten verzorgen, te laten
aanpassen, laten gebruiken of bewerken.
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2.3

De overeenkomst tussen Partijen wordt aangegaan voor een enkel evenement tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Alle gebruiksrechten die gelden voor
creatieve ontwerpen gemaakt door ArtFX voor opdrachtgever gelden uitdrukkelijk alleen
en uitsluitend voor het ene evenement dat onderwerp is van de overeenkomst.

Artikel 3

Toepasselijkheid voorwaarden

3.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties tussen ArtFX
en Opdrachtgever en tevens op alle offertes en aanbiedingen van ArtFX aan
Opdrachtgever.

3.2

Op alle werkzaamheden van ArtFX voor opdrachtgever zijn de onderhavige voorwaarden
van toepassing. ArtFX legt iedere opdracht schriftelijk vast in een opdrachtovereenkomst.
Op dat document zijn uitdrukkelijk steeds deze algemene voorwaarden van toepassing.

3.3

Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen, ook die welke zijn opgenomen in
de door de opdrachtgever dan wel in de door ingeschakelde derden gehanteerde
algemene voorwaarden, binden ArtFX niet, tenzij zulks schriftelijk uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.

Artikel 4

Offertes

4.1

Alle offertes van ArtFX aan opdrachtgever zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk
anders schriftelijk is overeengekomen.

4.2

ArtFX zal aan opdrachtgever zo goed als redelijkerwijs mogelijk steeds schriftelijk de
afspraken omtrent uit te voeren werkzaamheden en te maken ontwerpen bevestigen.

4.3

Indien de werkzaamheden van ArtFX zijn aangevangen zonder voorafgaande schriftelijke
vastlegging, is de inhoud van de offerte samen met de inhoud van deze algemene
voorwaarden bepalend voor de inhoud van de opdracht. Overschrijdingen van in een
offerte genoemde bedragen als gevolg van verkoopcondities van toeleveranciers en
andere ingeschakelde derden, gelden niet als overschrijding.

4.4

Mondelinge afspraken of toezeggingen met ondergeschikten van Opdrachtgever zijn pas
bindend nadat deze schriftelijk zijn bevestigd door een tekeningbevoegde persoon
namens Opdrachtgever.

Artikel 5
5.1

Prijzen, leveringen en betalingen

Alle door ArtFX gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW. Voor zover redelijkerwijs mogelijk,
zal ArtFX tevens aan Opdrachtgever alle andere voor rekening van Opdrachtgever zijnde
bijkomende kosten van de opdracht schriftelijk kenbaar maken en zo snel als mogelijk in
rekening brengen.
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5.2

ArtFX is gerechtigd om aan Opdrachtgever prijswijzigingen door te berekenen die zijn
opgetreden nadat de offerte is uitgebracht.

5.3

Alle betalingen dienen op een door ArtFX aan te wijzen rekening te geschieden.

Artikel 6

Opdrachten en wijzigingen

6.1

Een opdracht wordt geacht door Opdrachtgever te zijn verleend, hetzij door een
schriftelijke bevestiging van de opdracht van ArtFX aan Opdrachtgever, hetzij doordat
ArtFX met de uitvoering van de werkzaamheden aanvangt.

6.2

Wijzigingen in de opdracht dienen tijdig en schriftelijk door Opdrachtgever aan de ArtFX
te worden meegedeeld en door deze schriftelijk te zijn bevestigd. Indien de
Opdrachtgever nalaat gewenste wijzigingen door te geven, komt een eventuele onjuiste
uitvoering van de wijzigingen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

6.3

Meerkosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen ten laste van de
Opdrachtgever en worden berekend op grond van eerder gestelde condities.

6.4

Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de aanvankelijk geïndiceerde
termijnen door ArtFX worden overschreden. Minderwerk kan alleen worden
overeengekomen na verkregen schriftelijk akkoord van ArtFX en artikel 6.5 is op de
ingetrokken delen van de opdracht van toepassing.

6.5

Mocht Opdrachtgever om welke reden dan ook besluiten een verstrekte opdracht te
annuleren en/of van verdere uitvoering daarvan af te zien voordat de opdracht gereed is,
dan is de Opdrachtgever verplicht aan ArtFX alle reeds door haar in redelijkheid gemaakte
kosten, waaronder begrepen de reeds bestede uren en alle door haar aan derden reeds
verschuldigde kosten, alsmede de gederfde winst van ArtFX te voldoen, een en ander
onverminderd de overige rechten die de wet aan de positie van een opdrachtnemer
toekent. Extra kosten of uren van ArtFX als gevolg van een toerekenbare tekortkoming
van Opdrachtgever worden door ArtFX aan Opdrachtgever apart in rekening gebracht en
dienen steeds door Opdrachtgever te worden voldaan.

Artikel 7
7.1

Medewerking van de opdrachtgever

Vanwege de noodzaak dat de Opdrachtgever zijn medewerking verleent aan het
uitvoeren van de overeenkomst, zal Opdrachtgever ArtFX steeds tijdig alle noodzakelijke
gegevens of inlichtingen verschaffen. Opdrachtgever staat er voor in dat de door haar
geleverde informatie volledig en juist is. Indien ArtFX op basis van deze informatie een
fout maakt is zij daarvoor niet aansprakelijk. Gevraagde goedkeuringen voor ontwerpen
van ArtFX en dergelijke zal Opdrachtgever niet op onredelijke gronden onthouden of
vertragen.
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7.2

Indien is overeengekomen dat Opdrachtgever faciliteiten, als bijvoorbeeld ruimtes,
apparatuur, materiaal of gegevens ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de
voor het uitvoeren van de werkzaamheden gebruikelijke en noodzakelijke
specificaties.

7.3

Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of
niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van de leveranciers van ArtFX staan als
gevolg van een doen of nalaten van Opdrachtgever of indien deze op andere wijze niet
aan zijn verplichtingen voldoet, heeft ArtFX het recht de uitvoering van de overeenkomst
op te schorten.

Artikel 8

Ter beschikking stellen eten, drinken, vervoer en verblijf

8.1

Opdrachtgever zal in het kader van de opdracht steeds alle personen aanwezig van ArtFX
of door deze ingeschakelde derden gratis voorzien van eten en drinken gedurende de
productiedagen voor het evenement.

8.2

Bij een evenement in Nederland voorziet Opdrachtgever alle personen van ArtFX en door
deze ingeschakelde derden tijdens de productiedagen minimaal van een verblijf in een
drie sterren hotel op ene eenpersoonskamer inclusief ontbijt op maximaal 15 kilometer
van de locatie van het evenement.

8.3

Bij een evenement buiten Nederland maar binnen de EU voorziet Opdrachtgever alle
personen van ArtFX en door deze ingeschakelde derden tijdens de productiedagen
minimaal van een verblijf in een vier sterren hotel op ene eenpersoonskamer inclusief
ontbijt op maximaal 10 kilometer van de locatie van het evenement. Opdrachtgever
draagt zorg voor vliegtickets voor al deze personen van minimaal comfort class. Tevens
verzorgt Opdrachtgever aan deze personen transfers van luchthaven naar hotel en terug
en van hotel naar de venue en terug. Opdrachtgever zorg tevens voor vergoeding van
eten en drinken (sejour) tijdens het verblijf voor de uitvoering van de Opdracht.

8.4

Bij een evenement buiten de EU voorziet Opdrachtgever alle personen van ArtFX en door
deze ingeschakelde derden tijdens de productiedagen minimaal van een verblijf in een
vier sterren hotel op een eenpersoonskamer inclusief ontbijt op maximaal 10 kilometer
van de locatie van het evenement. Opdrachtgever draagt zorg voor businessclass
vliegtickets voor deze personen. Tevens verzorgt Opdrachtgever aan deze personen
transfers van luchthaven naar hotel en terug en van hotel naar de venue en terug.
Opdrachtgever zorg tevens voor vergoeding van eten en drinken (sejour) tijdens het
verblijf voor de uitvoering van de Opdracht.

8.5

Voor ieder evenement waarvoor ArtFX wordt ingeschakeld verschaft Opdrachtgever aan
ArtFX minimaal vier VIP of backstage passen inclusief twee parkeerkaarten.

4

5

Algemene voorwaarden ArtFX Events BV
Artikel 9

Betalingen

9.1

Betaling dient steeds binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtgever is verplicht om 100%
van de overeengekomen betaling aan ArtFX uiterlijk zeven dagen voorafgaande aan het te
houden evenement te voldoen. Indien Opdrachtgever hieraan niet volledig en tijdig
voldoet, heeft ArtFX het recht alle verdere medewerking op te schorten (zelfs als dit leidt
tot het niet kunnen doorgaan van het evenement) en mag Opdrachtgever geen gebruik
maken van voor haar gecreëerde ontwerpen. Van het percentage van 100%
vooruitbetaling kan slechts bij schriftelijke overeenkomst tussen partijen worden
afgeweken.

9.2

Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is zij direct in
verzuim, zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling is vereist. Vanaf het
moment van verzuim is de opdrachtgever over de hoofdsom de wettelijke handelsrente
vermeerderd met 1,5% per maand verschuldigd.

9.3

ArtFX is steeds gerechtigd om bepaalde nader te omschrijven kosten die zij dient te
maken bij de uitvoering van de opdracht direct al aan Opdrachtgever in rekening te
brengen, welke facturen moeten zijn voldaan alvorens ArtFX haar werkzaamheden
aanvangt respectievelijk voortzet. Onder dergelijke kosten kunnen bijvoorbeeld vallen de
kosten die ArtFX zal gaan maken voor de inschakeling van derden en kosten voor
productie-, media- en verspreidingshandelingen.

9.4

ArtFX kan, ongeacht de overeengekomen betalingscondities, van Opdrachtgever een
zekerheidsstelling voor de betalingen verlangen.

9.5

Alle kosten, waaronder maar niet beperkt tot de juridische kosten en de
(buiten)gerechtelijke kosten, die ArtFX maakt met betrekking tot het incasseren van de
aan haar verschuldigde bedragen komen ten laste van de opdrachtgever.
Buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de verschuldigde bedragen.

Artikel 10

Budgetoverschrijdingen

10.1 Partijen zullen zich maximaal inspannen om budgetoverschrijdingen te voorkomen en
indien aan de orde tijdig de andere partij te waarschuwen dat er veranderingen zijn die
invloed kunnen hebben op het budget. Budgetoverschrijdingen zijn evenwel bij de
organisatie van evenement mogelijk en toegestaan en zijn steeds voor rekening van
Opdrachtgever op basis van nacalculatie door ArtFX.
10.2 ArtFX is nimmer aansprakelijk voor enige budgetoverschrijding – tenzij deze is veroorzaakt
door opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van ArtFX. Voorafgaande aan een
evenement zal door ArtFX zo nodig per e-mail aan Opdrachtgever enige
budgetoverschrijding worden aangekondigd en voor de uitgave van extra kosten
toestemming worden gevraagd, welke door Opdrachtgever niet op onredelijke wijze zal
worden weerhouden. Op de bouwdag(en) van het evenement zelf is voor plotselinge
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extra uitgaven voor kosten voor het evenement geen voorafgaande toestemming nodig
van Opdrachtgever vanwege het tijdgebrek. Alsdan is ArtFX gerechtigd eventuele extra
kosten direct te maken voor rekening van Opdrachtgever indien deze kosten
redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het goed laten verlopen van het evenement.
Artikel 11

Leveringstermijnen

11.1 De door ArtFX opgegeven termijnen van levering van diensten en /of ontwerpen gelden
als indicatieve termijnen en niet als fatale termijnen, tenzij het betreft een
overeengekomen termijn zoals een productietijd voor de show of de showdag van het
evenement zelf. De productietijden van het evenement zijn voor Partijen bindend. Indien
Opdrachtgever zonder nader overleg en goedkeuring door ArtFX de productietijden zou
wijzigen behoudt ArtFX zich het recht voor om bepaalde dagen te weigeren of deze aan te
merken als meerwerk. Een overschrijding van een termijn ontslaat Opdrachtgever niet
van diens verplichtingen jegens ArtFX.
11.2 In het geval van overschrijding van enige termijn, niet zijnde een fatale termijn zoals de
showdag, dient Opdrachtgever ArtFX schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij ArtFX in
gebreke wordt gesteld en zij alsnog gelegenheid krijgt om haar verplichtingen na te
komen binnen een naar omstandigheden van het geval te bepalen redelijke termijn.
Artikel 12

Inschakeling door ArtFX van derde partijen

12.1 Bij het uitvoeren van de opdracht wordt door ArtFX doorgaans ook derden ingeschakeld
voor het uitvoeren van een deel van de opdracht of voor het aanleveren van bepaalde
(technische) benodigdheden of onderdelen. Het inhuren en managen van deze derden
door ArtFX is uitdrukkelijk onderdeel van de opdracht aan ArtFX en Opdrachtgever
verklaart zich hiermee akkoord. Het inschakelen van derden geschiedt voor volledige
rekening en risico van Opdrachtgever waarbij ArtFX zich maximaal zal inspannen om zorg
te dragen voor de kwaliteit van dienstverlening door dan wel de faciliteiten van de
ingehuurde partij.
12.2 Indien ArtFX bij de uitvoering van de opdracht in eigen naam derden inschakelt, worden
de kosten voor de door de derde geleverde goederen en/of diensten door ArtFX in
rekening gebracht bij Opdrachtgever.
12.3 Indien en voor zover door een derde gehanteerde voorwaarden van toepassing zijn en/of
deze derde is gebonden aan voorwaarden of regelgeving welke van toepassing is op de
onderlinge rechtsverhouding tussen deze derde en ArtFX, zijn de betreffende
voorwaarden en/of is de betreffende regelgeving eveneens van toepassing in de
rechtsverhouding tussen Partijen. Eén en ander laat onverlet dat op de rechtsverhouding
tussen Partijen de onderhavige algemene voorwaarden voor het overige onverkort van
toepassing blijven.
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Artikel 13

Klachten

13.1 Klachten, van welke aard dan ook, met betrekking tot de uitvoering van enige verplichting
uit hoofde van de tussen Partijen gesloten overeenkomst dienen, duidelijk omschreven en
goed gemotiveerd, zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 (veertien)
werkdagen na de dagen van het evenement door Opdrachtgever aan ArtFX schriftelijk
kenbaar te worden gemaakt, op straffe van verval van iedere aanspraak.
13.2 Na verloop van voornoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling
genomen en heeft Opdrachtgever zijn rechten terzake verwerkt, tenzij de termijn in het
betreffende geval onredelijk bezwarend is.
Artikel 14

Opschorting, opzegging en ontbinding

14.1 ArtFX is gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten of te staken, indien
Opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt en/of in de uitvoering van andere
verplichtingen in ernstige mate in gebreke blijft dan wel in gebreke blijft de verlangde
zekerheid te stellen.
14.2 ArtFX is gerechtigd de tussen Partijen gesloten overeenkomst(en) zonder rechterlijke
tussenkomst te beëindigen, door ontbinding of opzegging, indien Opdrachtgever niet, niet
tijdig of niet behoorlijk voldoet aan diens contractuele verplichtingen. Alsdan is
Opdrachtgever verplicht tot vergoeding van de tot op dat moment door ArtFX gemaakte
kosten, reeds verschuldigde bedragen aan derden of afkoopsommen van ingeschakelde
derden, voorgeschoten bedragen en het op dat moment verschuldigde honorarium,
onverminderd het recht van ArtFX op volledige schadevergoeding. De door
Opdrachtgever te vergoeden schade omvat steeds mede het positief contractsbelang.
14.3 In geval van beëindiging van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming
aan de zijde van ArtFX vindt geen ongedaanmaking plaats van hetgeen ArtFX reeds heeft
geleverd en/of heeft verricht. De op het moment van beëindiging verschuldigde bedragen
aan ArtFX zijn direct opeisbaar en kunnen niet worden aangewend ter verrekening van
enige vordering die Opdrachtgever heeft op ArtFX.
14.4 Iedere Partij is gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk en buiten rechte geheel of
gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surséance van betaling van de
andere Partij, alsmede in het geval van stillegging of liquidatie van het bedrijf van de
andere Partij.

Artikel 15

Beperking aansprakelijkheid

15.1 ArtFX is niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen in de uitvoering van de
opdracht die hun oorzaak hebben in gedragingen en handelingen van Opdrachtgever
en/of van door of namens Opdrachtgever ingeschakelde derden, waaronder maar niet
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beperkt tot de volgende gevallen:
- het niet of niet tijdig aanleveren van materiaal, juiste gegevens of informatie;
- tekortkomingen in ontwerpen die voor de voltooiing van de opdracht reeds door
Opdrachtgever zijn goedgekeurd of waarvan Opdrachtgever heeft nagelaten deze voor de
voltooiing van de opdracht goed te keuren;
- gebreken op de locatie waar het evenement gehouden wordt ten opzichte van eerder
gegeven informatie;
- tekortkomingen ten aanzien van (betalings)verplichtingen, waaronder mede begrepen
het niet tijdig en/of niet volledig voldoen van de aan derden verschuldigde bedragen.
15.2 Alle vorderingen uit hoofde van aansprakelijkheid van ArtFX komen te vervallen na het
verstrijken van een periode van vier maanden na beëindiging van de werkzaamheden
respectievelijk voltooiing van de opdracht. ArtFX nimmer aansprakelijk voor indirecte
schade, behoudens in het geval van opzet en/of grove schuld. Onder indirecte schade
wordt onder meer begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en
schade door bedrijfsstagnatie.
15.3

De aansprakelijkheid van ArtFX beloopt nimmer meer dan het bedrag dat zij bij
Opdrachtgever in rekening heeft gebracht voor de door haar als opdrachtnemer
uitgevoerde werkzaamheden verminderd met out-of-pocket kosten, (voorgeschoten)
kosten en bedragen al dan niet ter voldoening van ingeschakelde derden. Indien ArtFX ter
zake is verzekerd, is de aansprakelijkheid uitdrukkelijk beperkt tot maximaal het bedrag
dat door de verzekeraar in het betreffende geval wordt uitgekeerd.

Artikel 16

Overmacht

16.1 In geval ArtFX door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden
volledig en/of tijdig uit te voeren, heeft zij de keuze de uitvoering van de betreffende
overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden
door middel van een schriftelijke verklaring, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of
garantie is gehouden.
16.2 Onder overmacht wordt onder meer verstaan: staking, brand, technische mankeementen
en andere bedrijfsstoornissen, transportstoringen en andere buiten de macht van de
opdrachtnemer of diens toeleveranciers liggende gebeurtenissen, vertraging of uitblijven
van levering door toeleveranciers, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en
andere overheidsmaatregelen.
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Artikel 17

Rechten van intellectuele eigendom

17.1 Indien en voor zover ter zake van de uitvoering van een opdracht door Opdrachtgever aan
ArtFX materialen, ontwerpen, plannen, concepten, e.d. ter beschikking worden gesteld,
garandeert Opdrachtgever dat daarop geen (intellectuele) eigendomsrechten of andere
rechten van derden rusten, dan wel dat Opdrachtgever ter zake van het gebruik daarvan
toestemming van die derden heeft gekregen. Voorts garandeert Opdrachtgever dat door
het gebruik van die materialen e.d. geen inbreuk wordt gemaakt op (wettelijke)
voorschriften, regels, en/of richtlijnen. Opdrachtgever vrijwaart ArtFX tegen alle
vorderingen terzake.
17.2 De rechten van intellectuele eigendom op de werken die ArtFX in het kader van een
opdracht voor Opdrachtgever ontwikkelt, berusten uitdrukkelijk steeds bij ArtFX, tenzij
schriftelijk anders overeengekomen. ArtFX is voor de verkrijging en handhaving van diens
rechtspositie altijd gerechtigd tot het registreren, vastleggen en deponeren van
intellectuele eigendomsrechten.
17.3 Indien en voor zover Opdrachtgever aan al haar contractuele verplichtingen heeft
voldaan, verleent ArtFX aan haar een non-exclusieve licentie om (het) ontwerp en/of het
geleverde te gebruiken, echter uitsluitend en alleen op het evenement of de vastlegging
daarvan waarvoor het ontwerp is gemaakt. Indien Partijen ter zake niets nader zijn
overeengekomen dan is de licentie beperkt tot het eerste gebruik van het werk op het
evenement zelf. De zogeheten ‘opmaakbestanden’ waarmee de ontwerpen door ArtFX
voor Opdrachtgever worden gemaakt, blijven te allen tijde volledig eigendom en in bezit
van ArtFX. ArtFX is op geen enkele wijze verplicht om Opdrachtgever de
opmaakbestanden te leveren of te laten inzien. De opmaakbestanden behoren tot de het
bedrijfsgeheim en know-how van ArtFX. Opdrachtgever krijgt van de ontwerpen van ArtFX
wel afschriften geleverd in de vorm van een pdf document of een niet te wijzigen
beeldbestand.
17.4 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om ontwerpen van ArtFX zonder expliciete
toestemming voor ander gebruik of doel te gebruiken dan eerder uitdrukkelijk werd
overeengekomen. Opdrachtgever zal onder geen beding de ontwerpen aan een derde af
staan of aan een derde opdracht te verstrekken om deze ontwerpen na te maken, te
kopiëren of geheel of gedeeltelijk na te maken. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot
aanpassing van het in opdracht vervaardigde zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van ArtFX.
17.5 Indien Opdrachtgever in strijd handelt met diens contractuele verplichtingen, is ArtFX
gerechtigd de verleende licentie tot gebruik van het werk als omschreven in dit artikel,
tijdelijk op te schorten dan wel te beëindigen.
17.6 Opdrachtgever zal op haar beurt ArtFX persfoto’s en/of videomateriaal gratis ter
beschikking stellen van het evenement waarop de ontwerpen van ArtFX zichtbaar zijn.
ArtFX is gerechtigd dit foto- of videomateriaal zonder kosten te gebruiken ter promotie
van haar eigen dienstverlening. ArtFX is gerechtigd in haar portfolio op haar website en
ter eigen promotie aan derden kenbaar te maken dat zij voor Opdrachtgever heeft
9
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gewerkt en daarbij de naam van het evenement te noemen.
17.7 Opdrachtgever is gerechtigd om voor promotie, publiciteit, referentie, archief of
vergelijkbare doeleinden met betrekking tot haar evenement de ontwerpen van ArtFX
zichtbaar te maken in (sociale) media, op welke wijze dan ook, mits deze ontwerpen niet
zelfstandig door haar worden geëxploiteerd of zelf het hoofdonderwerp zijn van enige
publicatie. De ontwerpen mogen ook voorkomen op beeldopnamen en commerciële
vastleggignen van het evenement. Ook ArtFX mag voor promotiedoeleinden e.d. beelden
gebruiken van het evenement waarop haar ontwerpen te zien zijn.
Artikel 18

Overdracht van rechten en plichten

18.1 Geen der Partijen is gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit
overeenkomsten en opdrachten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, geheel of
gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijk toestemming
van de andere partij.
18.2 In de situatie dat de (relevante activiteiten) van de onderneming van de opdrachtgever
om welke reden, op welke wijze en in welke vorm dan ook worden samengebracht met,
dan wel worden voortgezet in een andere onderneming, ontstaat er voor wat betreft de
nakoming van de onder 17.1 bedoelde verplichtingen van de opdrachtgever een
hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke en opvolgende onderneming.
Artikel 19

Geheimhouding

19.1 Partijen zijn over en weer geheimhouding verschuldigd ten aanzien van de door hen ter
beschikking gestelde gegevens, informatie, de werkwijze, de werkzaamheden en het werk
(waaronder van ArtFX afkomstige ideeën, adviezen, ontwerpen, technische details en
andere voorstellen) voor zover deze naar hun aard vertrouwelijk zijn en/of hebben te
gelden als beschermd door enig recht van intellectuele eigendom, één en ander voor
zover niet anders is bepaald in deze voorwaarden en/of niet anders door Partijen
schriftelijk is overeengekomen.
Artikel 20

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

20.1 Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en op de
overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
20.2 Alle geschillen die voortvloeien uit dan wel samenhangen met onder deze voorwaarden
gesloten overeenkomsten dan wel overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn,
zullen uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter te
Amsterdam.
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