Algemene voorwaarden OOC B.V.
Onder ‘OOC.’ wordt in deze voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid OOC
B.V., tevens handelend onder de naam Samt (Creative Partner) en Mymap, statutair gevestigd te (1097 DN) Amsterdam
en aldaar kantoorhoudende aan de Wibautstraat 137D, KvK nummer 65443500.
Onder ‘Opdrachtgever’ wordt in deze voorwaarden verstaan: de partij met wie OOC een overeenkomst sluit of met wie
OOC onderhandelingen daarover voert.
Artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van OOC en op alle overeenkomsten tussen OOC en
Opdrachtgever. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever, of enige andere voorwaarden, is
uitgesloten.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze vooraf, uitdrukkelijk en schriftelijk
(ondertekend) zijn overeengekomen tussen OOC en Opdrachtgever en gelden alleen voor de gewijzigde bepalingen in
de desbetreffende overeenkomst. Wijzigingen en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst zijn slechts geldig
indien zij door OOC en Opdrachtgever schriftelijk zijn overeengekomen en hebben alleen betrekking op de betreffende
overeenkomst.
3. Indien een overeenkomst wordt gesloten door twee of meer Opdrachtgevers gezamenlijk, dan is ieder van hen
hoofdelijk verbonden voor de volledige, correcte en tijdige nakoming van hun verplichtingen uit de overeenkomst.
4. OOC is gerechtigd om deze voorwaarden te wijzigen. OOC zal de nieuwe voorwaarden bekend maken op haar
website. De nieuwe voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten en offertes die zijn gesloten dan wel gedaan
vanaf de dag van publicatie van de nieuwe voorwaarden op de website van OOC.
5. Wanneer door OOC gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze voorwaarden uitdrukkelijk of stilzwijgend
zijn toegestaan, laat dat het recht van OOC op directe en strikte naleving van de voorwaarden onverlet. Ook indien
OOC een of meer aan haar toekomende rechten uit deze voorwaarden gedurende een periode niet of niet volledig
heeft uitgeoefend, kan Opdrachtgever hieraan geen rechten ontlenen.
6. Indien een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig blijken te zijn, vernietigd worden of anderszins hun
rechtsgeldigheid verliezen, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht. Partijen
zullen voorts over bepalingen die hun rechtsgeldigheid op een van de hiervoor vermelde gronden hebben verloren
overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen waarbij partijen zoveel mogelijk zullen aanhaken bij de
strekking van de te vervangen regeling en de strekking van deze Voorwaarden behouden blijft.
7. Alle offertes en prijsopgaven door OOC zijn indicatief, geheel vrijblijvend en kunnen te allen tijde door OOC worden
herroepen, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Indien de aanvaarding van een offerte
door Opdrachtgever (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is OOC daaraan niet
gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij OOC
schriftelijk uitdrukkelijk instemt met de afwijkende aanvaarding.
8. Een samengestelde prijsopgave verplicht OOC niet tot het verrichten van een gedeelte van de werkzaamheden
tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
9. Voor zover Opdrachtgever handelt namens een derde en de overeenkomst aangaat namens of in opdracht van
deze derde, is het bepaalde in lid 3 van toepassing. Elk conflict, elke niet-nakoming of elke andere omstandigheid in de
relatie tussen de derde en Opdrachtgever vormt geen grond voor Opdrachtgever om de nakoming van haar
verplichtingen jegens OOC op te schorten.
10.
In geval van strijd tussen deze voorwaarden en de overeenkomst prevaleert de overeenkomst.
Artikel 2. Uitvoering van de overeenkomst
1. OOC voert de overeenkomst naar beste kunnen uit. In dat opzicht rust op OOC een inspanningsverbintenis. Door
OOC opgegeven termijnen (o.a. voor oplevering, afronding van werkzaamheden) zijn te allen tijde indicatief.
2. OOC is gerechtigd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken derden. OOC is niet aansprakelijk
voor eventuele tekortkomingen van deze derden of daaruit voortvloeiende schade. Indien Opdrachtgever een
overeenkomst met OOC sluit, verleent Opdrachtgever daarbij aan OOC de bevoegdheid een
aansprakelijkheidsbeperking van voornoemde derden mede namens Opdrachtgever te accepteren.
3. Eventuele door Opdrachtgever gegeven aanwijzingen zijn, indien deze al dan niet na onderling overleg door OOC
worden opgevolgd, voor rekening en risico van Opdrachtgever. Dat betekent dat OOC niet aansprakelijk is jegens
Opdrachtgever voor fouten of gebreken in de werkzaamheden als gevolg van of verband houdende met die
aanwijzingen. Daarnaast garandeert Opdrachtgever OOC dat die aanwijzingen geschikt zijn en dat door of vanwege
de aanwijzingen geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten (waaronder onder meer die van intellectuele eigendom)
noch jegens derden anderszins onrechtmatig gehandeld wordt. Opdrachtgever vrijwaart OOC terzake van alle
aanspraken van derden en vergoedt OOC alle schade die zij dientengevolge lijdt, met inbegrip van de werkelijk
gemaakte kosten voor juridische bijstand. Dit lid is van overeenkomstige toepassing op door Opdrachtgever verstrekte
bescheiden, afbeeldingen, ontwerpen, designs, tekeningen, teksten, informatie en overige werken. Daarbij garandeert
Opdrachtgever tevens dat zij bevoegd en gerechtigd is voornoemde zaken aan OOC ter beschikking te stellen.
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Artikel 3. Intellectuele eigendom
1. Alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op, of komen te rusten op door OOC in het kader van de
overeenkomst vervaardigde bescheiden, afbeeldingen, ontwerpen, designs, tekeningen, teksten, informatie en overige
werken (hierna gezamenlijk: ‘werken’) en uitgevoerde werkzaamheden, berusten uitsluitend bij OOC, haar
licentiegevers, of door haar ingeschakelde derden. Een overeenkomst heeft nimmer enige overdracht van rechten tot
gevolg.
2. OOC verleent Opdrachtgever na volledige betaling van de overeengekomen prijs en eventuele kosten en onkosten
het recht (de ‘licentie’) de werken te gebruiken volgens het doel van de overeenkomst en in het kader van de normale
bedrijfsvoering. Deze licentie geldt onbeperkt in tijd en geldt wereldwijd, tenzij anders overeengekomen. De licentie kan
niet worden overgedragen, Opdrachtgever kan geen sublicenties verlenen en het is Opdrachtgever niet toegestaan
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OOC wijzigingen aan te brengen in de geleverd werken. OOC kan
voorwaarden aan dergelijke toestemming verbinden. Indien de overeenkomst (al dan niet mede) bestaat uit de levering
van een bepaald aantal stuks/fysieke dragers (al dan niet van door OOC vervaardigde werken), is de licentie beperkt
tot het aantal geleverde stuks/fysieke dragers.
3. Voornoemde licentie is exclusief, maar OOC heeft het recht om het resultaat van de werkzaamheden op te nemen in
portfolio’s en op haar website. Daarnaast verleent Opdrachtgever OOC het recht om de bedrijfsnaam en het logo van
Opdrachtgever te vermelden in portfolio’s en op haar website.
Artikel 4. Prijzen en betaling
1. Opdrachtgever is de overeengekomen prijs verschuldigd aan OOC. Alle door OOC genoemde prijzen zijn altijd
exclusief BTW en eventuele overige heffingen van overheidswege. Indien een uurtarief is overeengekomen, wordt er
afgerekend in eenheden van 10 minuten.
2. Eventuele kosten en onkosten (zoals onder meer maar niet beperkt tot drukbegeleiding, drukkerij kosten,
verzendkosten, reiskosten op basis van 2e klas openbaar vervoer of € 2,00 per kilometer indien per auto, verblijfkosten)
zijn niet inbegrepen in de prijs en worden separaat in rekening gebracht.
3. De betalingstermijn van facturen bedraagt 14 dagen. Blijft tijdige en/of volledige betaling uit dan is Opdrachtgever
per direct in verzuim en over het openstaande bedrag direct (a) de wettelijke handelsrente verschuldigd vermeerderd
met 3 procentpunten en (b) de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke en (indien van toepassing) gerechtelijke
incassokosten verschuldigd, met een minimum van € 250. Betwisting van (een deel van) een factuur geeft
Opdrachtgever niet het recht betaling van de factuur op te schorten.
4. Verrekening van over en weer verschuldigde bedragen en facturen is uitgesloten.
Artikel 5. Algemene bepalingen
1. Partijen zullen alle vertrouwelijke informatie over de overeenkomst en over elkaar die zij in het kader van de
overeenkomst hebben verkregen geheimhouden.
2. Partijen kunnen hun rechten en plichten uit deze overeenkomst niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van de andere partij overdragen aan derden.
3. Onverminderd de overige rechten die partijen hebben op grond van de wet, zijn beiden gerechtigd een
overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk schriftelijk te ontbinden indien de andere partij zijn
verplichtingen niet, niet juist of slechts gedeeltelijk nakomt, aan die partij surseánce van betaling verleend wordt, indien
die partij faillissement aanvraagt of faillissement tegen die partij aangevraagd wordt, of indien een van voornoemde
situaties dreigt plaats te vinden. Partijen kunnen een overeenkomst enkel met wederzijds goedvinden opzeggen, waarbij
Opdrachtgever in ieder geval de volledige overeengekomen prijs (en eventuele kosten en onkosten) een OOC
verschuldigd is. Bij ontbinding en opzegging vervalt de in artikel 3 verleende licentie per direct en is Opdrachtgever niet
langer gerechtigd gebruik te maken van de werken.
4. Iedere aansprakelijkheid van OOC jegens Opdrachtgever is beperkt tot de totale hoogte van de door OOC aan
Opdrachtgever verstuurde facturen met betrekking tot de overeenkomst. Met terugbetaling van (indien de schade
lager is dan de hoogte van de facturen: een deel (gelijk aan de schade) van) die facturen heeft Opdrachtgever de
schade vergoed en daarmee tevens voldaan aan haar eventuele terugbetalingsverplichting en
ongedaanmakingsverplichting. OOC vrijwaart Opdrachtgever niet voor aanspraken van derden in verband met inbreuk
op rechten (zoals o.a. van intellectuele eigendom) van derden. Alle aanspraken van Opdrachtgever jegens OOC
vervallen 12 maanden nadat de werkzaamheden waarop die aanspraken betrekking hebben zijn verricht, tenzij deze
volgens de wet eerder vervallen. Daarnaast is OOC nimmer aansprakelijk voor door derden geleden schade als gevolg
van gebruik van de door OOC aan Opdrachtgever geleverde werken en Opdrachtgever vrijwaart OOC van
aanspraken van die derden, en vergoedt OOC alle als gevolg van dergelijke aanspraken geleden schade (met inbegrip
van de werkelijke kosten voor juridische bijstand).
5. Op elke overeenkomst en elke rechtsbetrekking tussen OOC en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam, onverminderd het recht van
OOC om een geschil elders aanhangig te maken, een en ander tenzij dwingend recht anders voorschrijft.

