
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN AW MARKETING & PROJECTS 2014 
Algemene voorwaarden van AW Marketing & Projects, gevestigd te Ulft, ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel in Arnhem onder nummer 61577413, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te 
Arnhem op 1 oktober 2014.  
 
Artikel 1: Definities 
1.1 Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden zoals die van tijd tot tijd worden gewijzigd. 
1.2 Opdrachtgever: Iedere (rechts) persoon die met opdrachtnemer een overeenkomst wenst af te 
sluiten of is aangegaan. 
1.3 Opdrachtnemer: AW Marketing & Projects. 
1.4 Partijen: Opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk. 
1.5 Offerte: Een schriftelijk aanbod van opdrachtnemer zoals dat aan opdrachtgever is verstrekt en 
toegelicht. 
1.6 Overeenkomst: Een door partijen ondertekend document waarin de afspraken met betrekking 
tot de door opdrachtnemer te verrichten - en de door opdrachtgever te aanvaarden werkzaamheden 
zijn vastgelegd. 
 
Artikel 2: Toepasselijkheid 
2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen tussen partijen ook 
wanneer die niet mochten leiden tot- of niet in verband staan met een overeenkomst. 
2.2 Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen is de toepasselijkheid van andere 
algemene voorwaarden uitgesloten. 
2.3 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk 
schriftelijk zijn overeengekomen. 
2.4 Indien een bepaling van de algemene voorwaarden of een overeenkomst nietig blijkt te zijn of 
vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden of overeenkomst 
aan. Partijen treden in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. 
vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de 
nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. 
2.5 Opdrachtnemer heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. 
Opdrachtnemer dient opdrachtgever in kennis te stellen van deze wijziging. Indien opdrachtgever 
binnen 30 dagen na kennisgeving schriftelijk aan AW Marketing & Projects te kennen geeft niet met 
de wijziging akkoord te gaan, zullen de laatst geldende Algemene Voorwaarden van toepassing 
blijven. 
 
Artikel 3: Offerte 
3.1 Een offerte van opdrachtnemer is, voor opdrachtgever, vrijblijvend tenzij in de offerte schriftelijk 
uitdrukkelijk anders wordt vermeld. 
3.2 Een offerte is 30 dagen geldig gerekend vanaf dagtekening van de offerte tenzij in de offerte 
anders is aangegeven. 
3.3 Opdrachtnemer is aan de inhoud van een offerte gebonden wanneer opdrachtgever binnen 30 
dagen na dagtekening van de offerte zijn akkoord met de volledige offerte schriftelijk kenbaar maakt. 
Indien deze schriftelijke kennisgeving na 30 dagen plaatsvindt, heeft opdrachtnemer het recht om af 
te wijken van de offerte. 
3.4 Opdrachtgever erkent dat de offerte juist en volledig weergeeft wat de werkzaamheden zijn die 
opdrachtnemer voor opdrachtgever zal gaan verrichten en wat opdrachtgever mag verwachten tenzij 
hier, schriftelijk, van wordt afgeweken in de overeenkomst. 
3.5 Indien de levering goederen betreft, zijn de in de aanbieding genoemde prijzen gebaseerd op 
levering af fabriek, “ex works”, vestigingsplaats opdrachtnemer, conform Incoterms 2010. De prijzen 
zijn exclusief omzetbelasting en verpakking. 



3.6 Als opdrachtgever de aanbieding van opdrachtnemer niet aanvaardt, heeft opdrachtnemer het 
recht alle kosten die hij heeft gemaakt om zijn aanbieding te doen bij opdrachtgever in rekening te 
brengen. 
 
Artikel 4: Overeenkomst en opzegging 
4.1 Een door opdrachtgever, schriftelijk, voor akkoord bevestigde offerte wordt door opdrachtnemer 
vastgelegd in een overeenkomst. 
4.2 Een overeenkomst heeft slechts werkende kracht indien zij door beide partijen is ondertekend. 
4.3 Een overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij partijen uitdrukkelijk en 
schriftelijk in de overeenkomst anders zijn overeengekomen. In de overeenkomst voor onbepaalde 
tijd wordt de feitelijke datum van de aanvang van de werkzaamheden vernoemd. 
4.4 Indien een overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd komen partijen een feitelijke 
datum van aanvang én beëindiging van de werkzaamheden overeen. 
4.5 Een overeenkomst voor onbepaalde tijd is voor ieder der partijen opzegbaar. Opzegging van een 
overeenkomst voor onbepaalde geschiedt per aangetekende post en met inachtneming van een 
opzeggingstermijn van 2 kalendermaanden. Met inachtneming van deze opzegtermijn eindigt de 
overeenkomst 2 kalendermaanden na de datum van aantekening van de opzegging. 
4.6 Een overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar. 
4.7 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel 
of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien de wederpartij - al dan niet voorlopig - surseance van 
betaling wordt verleend, indien ten aanzien van wederpartij faillissement wordt aangevraagd of 
indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve 
van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Opdrachtnemer is wegens deze beëindiging 
nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. In 
geval van faillissement van opdrachtnemer vervalt het recht tot gebruik van aan opdrachtgever ter 
beschikking gestelde programmatuur van rechtswege. 
 
Artikel 5: Prijzen 
5.1 Alle prijzen en kostenramingen zijn in euro’s en exclusief omzet belasting (BTW) en andere 
heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij anders overeengekomen.  
5.2 De reis-, parkeer-, en verblijfkosten zijn bij de prijs niet inbegrepen. 
5.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht om zonder voorafgaande aankondiging de tarieven ieder 
kalenderjaar met maximaal 5% te verhogen. 
5.4 Opdrachtnemer heeft het recht de prijs voor de door hem verleende diensten aan te passen 
ingeval van wijzigingen in het overeengekomen projectvoorstel of offerte, onder andere ten aanzien 
van de opzet, functionaliteit, de invulling, de methode, de omvang, de analyse, en/of de rapportering 
die in overleg met of op verzoek van de opdrachtgever plaatsvinden. 
5.5 Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 5.4 de 
overeengekomen doelstellingen en verwachtingen kunnen worden beïnvloed. 
5.6 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken zal opdrachtnemer 
opdrachtgever desgevraagd tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van het 
meerwerk. 
5.7 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op 
grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uur 
tarieven van opdrachtnemer, geldende in de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, 
zoals medegedeeld aan opdrachtgever, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. 
Wanneer er geen uurtarieven afgesproken zijn, wordt het algemene uurtarief van AW Marketing & 
Projects aangehouden, welke € 75,00 ex. BTW bedraagt. 
 
6. Betaling 
6.1 Op de door opdrachtnemer, in de offerte en de overeenkomst aangegeven wijze, dient de 
betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. 



6.2 Reclameren over facturen dient de opdrachtgever schriftelijk en binnen een termijn van acht 
werkdagen na factuurdatum in te dienen. Na verstrijken van deze termijn wordt de opdrachtgever 
geacht de factuur te hebben geaccepteerd. 
6.3 Na het verstrijken van de betalingstermijn van 14 dagen na de factuurdatum is opdrachtgever in 
verzuim. Vanaf het moment dat verzuim intreedt, is opdrachtgever over het opeisbare bedrag 
wettelijke rente verschuldigd. 
6.4 Wanneer opdrachtgever in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn 
betalingsverplichtingen komen alle kosten ter verkrijging hiervan voor rekening van opdrachtgever. 
6.5 In geval van faillissement, liquidatie of surseance van betaling zijn de vorderingen van 
opdrachtnemer op opdrachtgever en de verplichtingen van opdrachtgever jegens opdrachtnemer 
direct opeisbaar. 
6.6 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle 
verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, 
ook indien opdrachtgever aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 
6.7 Indien opdrachtgever verzuimt aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen is opdrachtnemer 
gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten en/of te staken. 
6.8 Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten 
die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever. 
 
Artikel 7: Uitvoering 
7.1 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar goed inzicht en beste vermogen uitvoeren. 
7.2 Opdrachtnemer kan niet garanderen dat met de door hem uitgevoerde werkzaamheden immer 
het door opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt. 
7.3 Opdrachtgever zal alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze voor het uitvoeren 
van zijn werkzaamheden noodzakelijk zijn, op tijd aan opdrachtnemer verstrekken. Indien de 
benodigde gegevens, die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, niet tijdig aan 
opdrachtnemer zijn verstrekt heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op 
te schorten. 
7.4 Indien overeengekomen is dat de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan opdrachtnemer 
de uitvoering van de onderdelen uit een latere fase opschorten totdat de opdrachtgever de 
resultaten van de voorafgaande fase heeft goedgekeurd en/of betaald. 
7.5 Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden ongestoord en op het 
overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de 
beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals: 
a. gas, water en elektriciteit; 
b. verwarming; 
c. op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen; 
d. telecommunicatie middelen. 
7.6 Opdrachtgever dient zorg te dragen voor apparatuur en faciliteiten die toegang geven tot een 
netwerk. Op dit netwerk moet opdrachtgever de door opdrachtnemer verstrekte diensten kunnen 
ontvangen. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de gemaakte communicatiekosten. 
7.7 Opdrachtgever draagt het risico en is aansprakelijk voor schade in verband met verlies, diefstal, 
verbranding en beschadiging van zaken van opdrachtnemer, opdrachtgever en derden, zoals 
gereedschappen, voor het werk bestemde materialen of bij het werk gebruikt materieel, die zich 
bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen 
plaats. 
7.8 Opdrachtgever is gehouden zich adequaat te verzekeren tegen de risico’s genoemd in lid 7 van dit 
artikel. Opdrachtgever dient daarnaast te zorgen voor verzekering van het werkrisico van te 
gebruiken materieel. Opdrachtgever dient opdrachtnemer op eerste verzoek een kopie van de 
betreffende verzekering(en) en een bewijs van betaling van de premie te sturen. Als er sprake is van 
schade is opdrachtgever verplicht dit onverwijld bij zijn verzekeraar te melden ter verdere 
behandeling en afwikkeling. 



7.9 Als opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden van dit artikel niet 
nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de 
werkzaamheden worden uitgevoerd zodra opdrachtgever alsnog aan al zijn verplichtingen voldoet en 
de planning van opdrachtnemer dit toelaat. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle voor 
opdrachtnemer uit de vertraging voortvloeiende schade. 
7.10 De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden 
kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De opdrachtgever 
vrijwaart opdrachtnemer tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door 
of verband houdende met de door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever verrichte 
werkzaamheden. 
 
Artikel 8: Voltooiing 
8.1 Wanneer in de overeenkomst een termijn overeengekomen is voor de voltooiing van bepaalde 
werkzaamheden is dit te allen tijde een indicatieve termijn maar nooit een fatale termijn. 
8.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, neemt opdrachtnemer ten aanzien van 
de afgesproken levertijden geen enkele garantie op zich en geeft niet-tijdige levering de wederpartij 
geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige 
verplichting jegens opdrachtnemer. 
8.3 Indien opdrachtnemer, ongeacht de omstandigheden en oorzaken, verwacht een termijn te 
overschrijden zal opdrachtnemer opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. 
8.4 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende gevallen: 
a. als opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd; 
b. als het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het 
werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd; 
c. als opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende 
onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van 
het werk niet in de weg staan. 
8.5 Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen 
schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer. Opdrachtgever dient opdrachtnemer in de 
gelegenheid te stellen het werk alsnog op te leveren. 
8.6 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden voor schade aan niet 
opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het 
werk. 
8.7 Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet 
binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken 
schriftelijk bij opdrachtnemer heeft geklaagd. 
8.8 Opdrachtgever moet klachten over de hoogte van het factuurbedrag, op straffe van verval van 
alle rechten, binnen de betalingstermijn schriftelijk bij opdrachtnemer hebben ingediend. Als de 
betalingstermijn langer is dan dertig dagen, moet opdrachtgever uiterlijk binnen dertig dagen na 
factuurdatum schriftelijk hebben geklaagd. 
 
Artikel 9: Geheimhouding 
9.1 Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die partijen in het kader van de overeenkomst 
van elkaar hebben verkregen, is verplicht voor partijen. Informatie is vertrouwelijk indien dit door de 
andere partij is medegedeeld of als dit redelijker wijs voortvloeit uit de aard van de informatie. 
 
Artikel 10: Intellectuele eigendom 
10.1 Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de 
door de opdrachtnemer verleende diensten rusten bij opdrachtnemer. Opdrachtgever verkrijgt 
uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. 
Ieder ander of verdergaand recht van opdrachtgever is uitgesloten. 



10.2 De door opdrachtnemer verstrekte stukken aan opdrachtgever zijn uitsluitend bestemd om te 
worden gebruikt door opdrachtgever. Het is opdrachtgever niet toegestaan om verkregen informatie 
openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Hieronder wordt onder andere 
verstaan het bewerken, verkopen, het ter beschikking stellen, verspreiden en het - al dan niet na 
bewerking - integreren in netwerken, uitgezonderd dat een dergelijke openbaarmaking en/of 
verveelvoudiging schriftelijk door opdrachtnemer is toegestaan en/of een dergelijke openbaarmaking 
en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard van de overeenkomst met opdrachtnemer. 
10.3 Alle door opdrachtnemer geleverde informatie blijft eigendom van opdrachtnemer. Na afloop 
van de overeenkomst kan opdrachtnemer opdrachtgever verzoeken geleverde informatie zoals 
rapportages en documenten retour te zenden. 
10.4 Opdrachtnemer behoudt het recht de vergaarde kennis die bij uitvoering van de 
werkzaamheden tot stand is gekomen te gebruiken voor andere doeleinden voor zover hierbij geen 
vertrouwelijke informatie van opdrachtgever aan derden wordt verstrekt. 
10.5 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor de aanspraken van derden inzake intellectuele 
eigendomsrechten. 
10.6 Opdrachtnemer is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te signeren.  
10.7 Opdrachtnemer is gerechtigd het in opdracht vervaardigde als portfoliomateriaal te gebruiken. 
10.8 Opdrachtnemer heeft het recht om de naam en het logo van opdrachtgever te gebruiken als 
referentie. 
 
Artikel 11: Aansprakelijkheid 
11.1 De verplichting tot schadevergoeding van opdrachtnemer op grond van welke wettelijke 
grondslag ook, is beperkt tot die schade waartegen opdrachtnemer uit hoofde van een door of ten 
behoeve van hem gesloten verzekering verzekerd is, maar is nooit hoger dan het bedrag dat in het 
betreffende geval door deze verzekering wordt uitbetaald. 
11.2 Als opdrachtnemer om welke reden dan ook geen beroep toekomt op de beperking van lid 1 
van dit artikel, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 15% van de totale 
opdrachtsom (exclusief btw). Als de overeenkomst bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is de 
verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 15% (exclusief btw) van de opdrachtsom van 
dat onderdeel of die deellevering. 
11.3 Niet voor vergoeding in aanmerking komt: 
a. indirecte schade. Onder indirecte schade wordt onder meer verstaan gevolgschade, gederfde 
winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg 
van aanspraken van afnemers van opdrachtgever, transportkosten, reis- en verblijfkosten, 
verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door opdrachtgever 
aan opdrachtnemer voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband 
houdende met de inschakeling van door opdrachtgever aan opdrachtnemer voorgeschreven 
toeleveranciers en alle andere vormen van schade, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten tenzij 
sprake is van grove schuld of opzet.  
b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de 
uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich 
bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt.  
c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende 
ondergeschikten van opdrachtnemer. 
11.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens opdrachtgever 
aangeleverd materiaal als gevolg van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking. 
11.5 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens 
productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door 
opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door opdrachtnemer geleverde 
producten, apparatuur, programmatuur of andere materialen. Opdrachtgever is gehouden alle voor 
opdrachtnemer in dit verband geleden schade waaronder de (volledige) kosten van verweer te 
vergoeden. 



11.6 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan 
opdrachtnemer zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient. 
 
Artikel 12: Overmacht 
12.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe 
verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan de 
omstandigheid dat leveranciers, onderaannemers van opdrachtnemer of door opdrachtnemer 
ingeschakelde transporteurs niet of niet tijdig voldoen hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, 
brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen of materialen, 
wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen. Evenals 
gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden waarvan het gebruik door 
opdrachtgever aan opdrachtnemer is voorgeschreven. 
12.2 Indien een overmacht situatie langer dan negentig dagen heeft geduurd hebben partijen het 
recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. In dat geval wordt aan de 
hand van de duur van de tot dan toe verrichte werkzaamheden afgerekend zonder dat partijen 
elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn. 
 
Artikel 13: Disclaimer website 
13.1 De informatie op de website is met de grootste zorg samengesteld door AW Marketing & 
Projects. Desondanks kan AW Marketing & Projects geen enkele vorm van garantie geven over de 
correctheid en compleetheid van de informatie op de website. Er kunnen geen rechten worden 
ontleend aan de informatie op deze website. AW Marketing & Projects is in geen enkel geval 
verantwoordelijk voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan door het gebruik van deze website, 
door het gebruik van de via deze website verstrekte of beschikbaar gestelde informatie of door het 
niet beschikbaar zijn van deze website. 
13.2 De website van AW Marketing & Projects bevat verwijzingen en/of links naar websites en 
informatie van derden. Deze verwijzingen en links zijn slechts voor informatieve doeleinden 
toegevoegd en door AW Marketing & Projects in goed vertrouwen geselecteerd. AW Marketing & 
Projects kan in geen enkel geval garantie geven of aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, het 
gebruik en beschikbaarheid van deze website. 
13.3 AW Marketing & Projects kan geen enkele vorm van garantie verstekken aangaande het tijdig 
ontvangen en verwerken van e-mailberichten verzonden aan AW Marketing & Projects. AW 
Marketing & Projects is in geen enkel geval verantwoordelijk voor schade in welke vorm dan ook, 
ontstaan door het niet of niet tijdig verwerken van elektronische berichten verzonden aan AW 
Marketing & Projects. 
 
Artikel 14: Overdracht 
14.1 Geen van beide partijen is gerechtigd om de rechten en plichten uit deze overeenkomst over te 
dragen aan derden zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij. 
 
Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
15.1 Het Nederlands recht is van toepassing. 
15.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere 
internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan. 
15.3 Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van 
opdrachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. 
Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels 
hanteren. 
 
Artikel 16: Vindplaats 
16.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem en digitaal te 
downloaden op de website van AW Marketing & Projects. 


