
LEVERINGSVOORWAARDEN ULCO GLIMMERVEEN 
 
Algemeen 
 
1.1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en nakoming van een tussen 
opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst. 
 
1.2. Opdrachten dienen door opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien opdrachtgever aanvang van het 
uitvoeren van de opdracht wenst, maar schriftelijke bevestiging niet voor aanvang realiseert, dan zal de inhoud van de 
offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken binden opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk 
of per e-mail door opdrachtnemer zijn bevestigd. 
 
1.3. Opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren, de belangen van opdrachtgever naar beste 
weten te behartigen en te streven naar een voor opdrachtgever bruikbaar resultaat. 
 
1.4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste 
aflevering door opdrachtnemer mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige 
en duidelijke gegevens. 
 
1.5. Indien mogelijk, zal opdrachtgever opdrachtnemer kostenloos minimaal 1 exemplaar van de publicatie doen 
toekomen zodra publicatie of openbaarmaking heeft plaatsgevonden. 
 
Betalingsvoorwaarden 
 
2.1 Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van tijdige betaling is opdrachtgever 
over het netto factuurbedrag vanaf de factuurdatum een rente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd en is 
opdrachtgever tevens verschuldigd de buitenrechtelijke incassokosten, te stellen op minimaal 10% van het 
factuurbedrag, met een minimum van €100,00. 
 
2.2. Indien productie naar redelijke verwachting langer dan twee maanden zal duren, is opdrachtnemer gerechtigd een 
of meer tussentijdse deelfacturen in te dienen. 
 
2.3. Bij annulering van de opdracht na aanvang van het werk, heeft opdrachtnemer recht op een vergoeding ter hoogte 
van het aantal door opdrachtnemer in alle redelijkheid te bepalen bestede uren, vermenigvuldigd met een uurtarief van 
€100, tenzij aantoonbaar sprake is van wanprestatie door de opdrachtnemer.  
 
Rechten 
 
3.1. Tenzij anders overeengekomen, berust het auteursrecht op het door opdrachtnemer geproduceerde werk bij 
opdrachtnemer.  
 
3.2. Wanneer opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met opdrachtnemer, 
verkrijgt hij het recht tot openbaarmaking en verveelvoudiging van het werk zoals overeengekomen, met inachtneming 
van de zogenoemde persoonlijkheidsrechten van artikel 25 Auteurswet 1912. 
 
3.3. Het is opdrachtgever niet toegestaan werk ter verdere verspreiding direct of indirect aan te bieden, en zo ook 
geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze, al dan niet bewerkt in gewijzigde vorm, ter beschikking te stellen aan derden, 
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. 
 
3.4. Opdrachtgever is gehouden de rechten van opdrachtnemer met betrekking tot het werk, zoals vastgelegd in offerte 
en leveringsvoorwaarden, te beschermen, zulks met name in het geval van ingebruikgave aan derden. In het geval van 
ingebruikgave aan derden, al dan niet overeengekomen, dient opdrachtgever deze rechten voorafgaand aan 
ingebruikgave bekend te maken. In geval van inbreuk op deze rechten, is opdrachtnemer gerechtigd schadevergoeding 
te vorderen bij publicerende partij. 
 
3.5. Opdrachtgever is zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet gerechtigd het werk zonder vermelding 
van de naam van opdrachtnemer openbaar te (laten) maken of te (laten) verveelvoudigen. In het geval van het nalaten 
van naamsvermelding, heeft opdrachtnemer recht op een schadevergoeding wegens inbreuk op zijn rechten van 
tenminste 100% van de in alle redelijkheid en billijkheid geldende, of overeengekomen publicatierechten. 
 
3.6. Opdrachtgever is zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet gerechtigd het werk ruimer of op andere 
wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen of ruimer gebruik, hieronder ook 
begrepen wijziging van het definitieve werk, heeft opdrachtnemer recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn 
rechten van tenminste de in alle redelijkheid en billijkheid geldende publicatierechten, verhoogd met een 
schadevergoeding van 100% daarvan.  
 
3.7. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.  
  


