ALGEMENE -/LEVERINGSVOORWAARDEN
van
FrontRunners, gevestigd te Baarn

Artikel 1. Definities
a.

Onder overeenkomst wordt in deze voorwaarden verstaan alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten,
opdrachten en werkzaamheden daaruit voortvloeiend, aanvullende en opvolgende aanbiedingen, offertes,
overeenkomsten, opdrachten en werkzaamheden daaronder mede begrepen.

b.

Waar in deze voorwaarden gesproken wordt van partijen, wordt daaronder verstaan Frontrunners en
opdrachtgever gezamenlijk.

c.

Waar in deze voorwaarden gesproken wordt van schriftelijk, wordt daaronder verstaan alle analoge en digitale
vormen van correspondentie.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
a.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van FrontRunners met opdrachtgevers.

b.

Toepasselijkheid van inkoopvoorwaarden van opdrachtgevers, hoe ook genaamd, op overeenkomsten wordt
uitdrukkelijk uitgesloten.

c.

Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

d.

Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten met derden, die door FrontRunners bij de
uitvoering van overeenkomsten met opdrachtgevers, al dan niet als FrontPartners, worden ingeschakeld.

Artikel 3. Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten
a.

Aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen.

b.

De vermelde prijzen luiden in euro’s en zijn exclusief btw.

c.

Overeenkomsten komen tot stand door en op het moment van aanvaarding of bevestiging van de opdracht dan
wel op het moment van aanvang met de feitelijke uitvoering van de opdracht.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
a.

FrontRunners spannen zich ervoor in de opdracht zorgvuldig en naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig
de eisen van goed vakmanschap binnen planning en budget uit te voeren zoals van professionals in redelijkheid
verwacht mag worden.

b.

FrontRunners garanderen dat het resultaat door of vanwege hen is gerealiseerd, dat FrontRunners als
rechthebbenden over dat resultaat vrijelijk kunnen beschikken en dat -voor zover bekend- ten tijde van de creatie
met het resultaat geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden.

c.

Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, zal per fase goedkeuring worden
gevraagd alvorens met de werkzaamheden van de opvolgende fase een aanvang te maken.

d.

Overeengekomen levertermijnen zijn steeds indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of dit logisch
uit de opdracht voortvloeit.

e.

Termijnen beginnen te lopen vanaf het moment dat de opdrachtgever de benodigde gegevens en bescheiden
volledig en bruikbaar heeft aangeleverd.

f.

FrontRunners is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, mits onder de
voorwaarden als met opdrachtgever zijn overeengekomen.
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Artikel 5. Wijziging en annulering van de opdracht
a.

Indien op enig moment om welke reden ook wijziging van de opdracht nodig of nuttig wordt geoordeeld, zullen
partijen tijdig en in onderling overleg de opdracht schriftelijk dienovereenkomstig aanpassen.

b.

Wijziging van de opdracht kan gevolgen hebben voor de overeengekomen levertijden, honoraria en kosten.

c.

In geval van een gehele of gedeeltelijke annulering van de opdracht zal de opdrachtgever alle tot dan toe
aantoonbaar door FrontRunners binnen de opdracht reeds in redelijkheid verrichte werkzaamheden en gemaakte
kosten vergoeden.

Artikel 6. Honorarium en kosten
a.

FrontRunners ontvangen een honorarium voor het uitvoeren van de opdracht. Het honorarium kan bestaan uit
een (consultancy-) fee, een vast bedrag en/of prestatie of resultaat gerelateerd zijn.

b.

Naast het honorarium zullen kosten verband houdende met de uitvoering van de opdracht in rekening kunnen
worden gebracht.

c.

Zowel honorarium als kosten zullen bij voorkeur met de opdrachtgever worden overeengekomen, voor met de
uitvoering van de opdracht een aanvang wordt genomen.

d.

Honoraria en kosten voor door FrontPartners en andere derden geleverde goederen en/of diensten zullen door
FrontRunners met de overeengekomen opslag, dan wel rechtstreeks door FrontPartners of derden zelf, aan de
opdrachtgever worden doorberekend.

Artikel 7. Facturatie en Betaling
a.

FrontRunners factureren het voor de opdracht overeengekomen honorarium afhankelijk van de omvang en duur
van de opdracht in 2 termijnen van 1/2 gedeelte of 3 termijnen van 1/3 gedeelte. Een termijn wordt gefactureerd
zodra de overeenkomst tot stand is gekomen. Een termijn na afronding van de opdracht. En in geval van
langlopende omvangrijke opdrachten een termijn halverwege de looptijd van de opdracht.

b.

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag
naar de op de factuur vermelde bankrekening.

c.

Bezwaar tegen een gedeelte van een factuur laat de plicht tot tijdige en volledige betaling van het niet betwiste deel
van de factuur onverlet.

d.

Al het onder enige overeenkomst geleverde inclusief de daarop rustende rechten blijft volledig eigendom van
FrontRunners tot het moment dat volledige betaling van het daarvoor overeengekomen honorarium en van de
ermee verband houdende kosten door bijschrijving op de bankrekening is ontvangen.

e.

Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is deze direct in verzuim, zonder dat
ingebrekestelling is vereist. Vanaf het moment van verzuim is de opdrachtgever over de hoofdsom de wettelijke
handelsrente en zo nodig buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Tevens zijn FrontRunners gerechtigd
alsdan de verdere nakoming van hun verplichtingen op te schorten.

f.

In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen diens verplichtingen
onmiddellijk opeisbaar zijn, terwijl FrontRunners niet langer gehouden zijn aan hun verplichtingen jegens de
opdrachtgever te voldoen.

Artikel 8. Vertrouwelijkheid, Geheimhouding en Privacy
a.

Partijen zijn over en weer vertrouwelijke behandeling en geheimhouding verschuldigd ten aanzien van de door
hen in het kader van de overeenkomst uitgewisselde persoons- en bedrijfsgegevens en bescheiden een en ander
in de ruimste zin.

b.

Door de opdrachtgever ter beschikking gestelde persoonsgegevens zullen altijd strikt in overeenstemming met de
bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, uitsluitend voor en binnen de afgesproken
doelen worden gebruikt en direct noch indirect zonder voorafgaande toestemming aan derden ter beschikking
worden gesteld. Een en ander zal alsdan nader worden uitgewerkt en vastgelegd in een tussen partijen af te
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sluiten verwerkersovereenkomst.
c.

FrontRunners zullen eenzelfde vertrouwelijke behandeling en geheimhouding verlangen van FrontPartners en
andere derden die zij bij de verwerving of uitvoering van de opdracht betrekken.

d.

FrontRunners doen in het openbaar geen mededelingen over hun samenwerking met opdrachtgever zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming.

Artikel 9. Intellectuele eigendom
a.

FrontRunners behouden de rechten van intellectuele eigendom die ontstaan in de door hen voor de
communicatie van de opdrachtgever ontwikkelde creatieve werken en de verschillende elementen waaruit deze
zijn opgebouwd.

b.

De intellectuele eigendomsrechten die ontstaan in andersoortige werken van FrontRunners worden geacht vanaf
het moment van ontstaan bij de opdrachtgever te berusten.

c.

FrontRunners verlenen de opdrachtgever een eeuwigdurend gebruiksrecht op de eigen in de creatieve werken en
de verschillende elementen, als onder lid a bedoeld, gelegen intellectuele eigendom.

d.

FrontRunners schakelt uitsluitend FrontPartners en andere derden in onder dezelfde voorwaarden als in de
voorgaande leden van dit artikel bepaald. Als deze hieraan niet kunnen of willen voldoen, worden zij eerst door
FrontRunners ingeschakeld na voorafgaand schriftelijk akkoord van opdrachtgever.

e.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is de opdrachtgever niet gerechtigd tot aanvulling, wijziging of
aanpassing van het in opdracht vervaardigde.

f.

Opdrachtgever vrijwaart FrontRunners voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van deze derden
op de door de opdrachtgever aan FrontRunners verstrekte gegevens, bescheiden en andere materialen, die door
deze laatsten bij of voor de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
a.

FrontRunners zijn alleen aansprakelijk voor toerekenbare directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade
zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of inkomsten is uitgesloten.

b.

De aansprakelijkheid van FrontRunners is altijd beperkt tot maximaal het honorarium exclusief btw, dat met de
opdrachtgever is overeengekomen voor de uitvoering van de opdracht of het gedeelte daarvan, waarmee de
claim direct verband houdt.

c.

In geval van een opdracht met een langere looptijd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het honorarium exclusief
btw dat opdrachtgever voor de werkzaamheden van FrontRunners over de laatste drie maanden verschuldigd is.

d.

Niet uitgesloten is aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.

Artikel 11. Looptijd, Opzegging en Beëindiging
a.

De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de opdracht als daarin bepaald.

b.

Ingeval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de aangegane verplichtingen aan de zijde van
FrontRunners, dienen zij eerst in gebreke te worden gesteld en een redelijke termijn te worden gegund om alsnog
hun verplichtingen na te komen en/of fouten te herstellen en/of schade te beperken of op te heffen.

c.

Na het verstrijken van deze redelijke termijn kan de opdrachtgever de overeenkomst met onmiddellijke ingang
beëindigen onder aanbieding van de tot dan toe aantoonbaar door FrontRunners binnen de opdracht verrichte
werkzaamheden en gemaakte kosten.

d.

Partijen kunnen de overeenkomst ook tussentijds beëindigen door deze met inachtneming van een opzegtermijn
van tenminste een maand schriftelijk op te zeggen.

e.

Gedurende de opzegtermijn blijven de rechten en plichten van partijen onverminderde van kracht.
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Artikel 12. Overmacht
a.

In aanvulling op het bepaald in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting
van de ene jegens de andere partij niet kan worden toegerekend aan de eerste in geval van een van de wil van
deze onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van die verplichting volledig of deels wordt
verhinderd of waardoor de nakoming van enige verplichting zinloos is geworden en/of in redelijkheid niet langer
verlangd kan worden.

b.

Tot zulke omstandigheden van overmacht worden mede gerekend terroristische activiteiten, lokale, regionale of
nationale noodsituaties, sabotage of rellen; aardbeving, overstroming of andere extreme gevolgen van ongewoon
zware weersomstandigheden; brand, explosies of andere rampen; epidemieën, pandemieën,
quarantainemaatregelen; stroomstoring, computervirus, computer hack, storing in telecommunicatieinfrastructuur; overheidsmaatregelen; staking en werkonderbreking; wanprestatie van toeleveranciers of andere
derden en in het algemeen alle van buitenkomende onvoorzienbare oorzaken en omstandigheden waar partijen
geen invloed op hebben.

c.

In geval van overmacht wordt de nakoming van de verplichtingen van partijen opgeschort. Partijen hebben, als de
situatie van overmacht 30 dagen heeft geduurd of naar algemene verwachting langer dan 30 dagen zal duren, het
recht de overeenkomst te ontbinden zonder een vergoeding hoe ook genaamd aan elkaar verschuldigd te zijn,
ook niet als de in overmacht verkerende partij als gevolg van de overmacht enig ongerechtvaardigd voordeel
geniet.

d.

Het voorgaande laat onverlet de betalingsplicht van opdrachtgever voor de tot dan toe aantoonbaar door
FrontRunners binnen de opdracht verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

Artikel 13. Wijziging van de voorwaarden
a.

FrontRunners zijn gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen. Zij zullen de opdrachtgever hiervan schriftelijk op de
hoogte stellen.

b.

Wijzigingen treden in werking zodra de opdrachtgever geacht kan worden van deze te hebben kennisgenomen,
dan wel zoveel later als daarbij vastgelegd.

Artikel 14. Toepasselijk recht en Bevoegde rechter
a.

Op deze voorwaarden en de overeenkomsten van FrontRunners is Nederlands recht van toepassing.

b.

Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

c.

Geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten als bedoeld in art 1b van deze voorwaarden zullen exclusief
worden voorgelegd aan de rechter in Amsterdam.

FrontRunners
Amsterdam, november 2020

ALGEMENE -/LEVERINGSVOORWAARDEN FRONTRUNNERS_ VSDEF_241120

