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1. Algemeen.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aan-
biedingen en overeenkomsten, de daaruit voort-
vloeiende leveringen en diensten van welke aard 
dan ook tussen de opdrachtgever en KochxBos 
voor Grafische Vormgeving, Webdesign, Artwork, 
Composities, Illustraties en Kunstverkoop. vanaf nu 
‘KochxBos’  of ‘het ontwerpburo’ genoemd. Afwij-
kingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend 
als en voorzover dit tussen de partijen uitdrukkelijk 
schriftelijk is overeengekomen. 
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd 
onder nummer KvK 33295528 bij de Kamer van 
Koophandel te Amsterdam en staan op www.kochx-
bosstudio.com/algemenevoorwaarden

2. Offerte, opdracht en wijzigingen.
Alle mondelinge en schriftelijke prijsopgaves zijn 
vrijblijvend. De prijsopgaves kunnen wijzigingen 
ondergaan door extra werkzaamheden of wijzigin-
gen in de opdracht. KochxBos zal de opdrachtgever 
over financiële gevolgen en risico’s tijdig inlichten. 
De opdracht wordt bepaald door de in de offerte 
opgenomen omschrijving van de werkzaamheden, 
inclusief alle wijzigingen die naderhand in overleg 
worden  aangebracht. De overeenkomst betreffende 
het uitvoeren van de opdracht komt tot stand doordat 
een door KochxBos mondeling of schriftelijk uitge-
brachte offerte door de opdrachtgever schriftelijk 
wordt bevestigd. Wijzigingen, aanvullingen en/of 
uitbreidingen van de opdracht zijn slechts bindend 
na schriftelijke overeenkomst tussen beide partijen.

3. Honorering en verschotten.
KochxBos heeft het recht op honorering van alle in 
opdracht verrichtte werkzaamheden en de vergoe-
ding van de verschotten in verband met de uitvoe-
ring van de opdracht. Onder verschotten verstaan 
deze voorwaarden alle kosten voor werkzaamheden 
die KochxBos verricht of door derden laat verrich-
ten. KochxBos baseert haar honorering op bestede 
uren voor de uitvoering van de opdracht of op basis 
van een tussen de partijen schriftelijk overeengeko-
men andere regeling die in een adequate honorering 
in relatie tot de werkzaamheden door KochxBos 
voorziet. De prijzen zijn exclusief BTW, tenzij an-
ders vermeld.

4.  Uitvoering.
De opdracht zal worden uitgevoerd binnen de in 
overleg met de opdrachtgever (geschatte) termijn, 
tenzij dit onmogelijk blijkt. Als overschrijding van 
de termijn dreigt zal KochxBos zo spoedig moge-
lijk met de opdrachtgever overleggen. KochxBos zal 
niet enkel door het verstijken van de termijn, zonder 
verdere ingebrekestelling, in verzuim zijn.

5.  Aansprakelijkheid.
KochxBos is slechts aansprakelijk voor schade die 
rechtstreeks het gevolg is van een aan het ontwerp-
buro verwijtbare tekortkoming in de uitvoering van 
haar verplichtingen, indien en voor zover deze te-
kortkomingen onder normale omstandigheden, bij 
normale vakkennins en met inachtneming van nor-
male oplettendheid en wijze van vakuitoefening ver-
meden hadden kunnen worden.
Dit laatste met een schadeplichting tot ten hoogste 
het bedrag van de prijs die de opdrachtgever en 
KochxBos in de desbetrefffende opdracht overeen 
zijn gekomen.
KochxBos is niet aansprakelijk voor gevolgen van 
onjuistheden en/of onvolledigheden van gegevens, 
die in het kader van de opdracht door de opdracht-
gever zijn verstrekt. Opdrachten aan (produktie)

bedrijven met betrekking tot verveelvuldiging van 
het ontwerp, worden door en in opdracht van de 
opdrachtgever verstrekt, tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen met KochxBos, tegen een nader 
overeen te komen vergoeding.

6.  Auteursrecht.
Op al onze ontwerpen en presentatiemiddelen rust 
auteursrecht. Het auteursrecht kan geheel of ge-
deeltelijk worden overgedragen, alleen als dit door 
KochxBos en opdrachtgever schriftelijk is overeen-
gekomen.

7.  Octrooi, tekeningen en modellen.
Als KochxBos bij de uitvoering van opdrachten een 
nieuw voortbrengsel, werkwijze of verbetering van 
een voortbrengsel of werkwijze uitvindt, welke in 
aanmerking zou komen voor octrooi, geschiedt de 
aanvraag door en op kosten van de opdrachtgever, 
maar zal op naam van KochxBos geregistreerd wor-
den. Blijken de vooruitzichten van de octrooieerbare 
resultaten zo positief dat de waarde van het betref-
fende octrooi vele malen groter is dan de kosten van 
de opdracht, dan moet de mogelijkheid naar Kochx-
Bos opengehouden worden om betreffende dit oc-
trooi te kunnen onderhandelen over licentie- en/of 
andere rechten.
Bovenstaande geldt ook voor inschrijvingen betref-
fende de (Benelux) modellenwet. Als de opdracht-
gever niet binnen drie maanden te kennen heeft 
gegeven gebruik te willen maken van het ‘octrooi-
eerbaar recht’  komt dit recht toe aan KochxBos.

8.  Wijzingen.
Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder 
schriftelijke toestemming van KochxBos verande-
ringen in de voorlopige of definitieve ontwerpen 
aan te brengen zonder daartoe vooraf van KochxBos 
verkregen toestemming. KochxBos zal deze toe-
stemming niet kunnen onthouden als dit in strijd met 
de redelijkheid zou kunnen zijn. De opdrachtgever 
dient bij een door hem gewenste wijziging Kochx-
Bos als eerste in de gelegenheid te stellen deze uit 
te voeren.

9.  Geheimhouding.
KochxBos verplicht zich tot geheimhouding van alle 
informatie, waarvan zij in verband met de opdracht 
kennis neemt en waarvan het vertrouwelijk karakter 
KochxBos is medegedeeld of uit omstandigheden 
duidelijk had moeten zijn.

10.  Exclusiviteit.
Het staat KochxBos vrij om, gedurende de looptijd 
van de opdracht, opdrachten te aanvaarden van en/of 
werkzaamheden te verrichten voor een derde, ook al 
is  dit een concurrerend bedrijf.

11.  Rechten op resultaat.
De opdrachtgever heeft, na voldaan te hebben aan 
alle verplichtingen ingevolge de overeenkomst met 
KochxBos, de volledige en vrije beschikking over 
de resultaten van de opdracht, zoals die door de op-
drachtgever aan KochxBos is verschaft, voor een 
overeen te komen periode, bestemming en oplage. 
Het ontwerpburo heeft het recht voor zichzelf te ge-
bruiken en voor en door derden te (laten) gebruiken: 
1. de kennis en ervaring bij het ontwerpburo aanwe-
zig bij het aanvaarden van de opdracht.
2. buiten het gebied van de opdracht, kennis en erva-
ring, door de uitvoering van de opdracht verkregen.
3. rekenmethodes, programmatuur en experimentele 
werkwijzen, voorgekomen uit de uitvoering van de 
opdracht, voor zover de ontwikkeling daarvan niet 
direkt met het geven van de opdracht is beoogd.

12.  Naamsvermelding.
KochxBos is te allen tijde gerechtigd om het ont-

werp te signeren en/of haar naam te laten vermel-
den,  en/of in het colofon van een publicatie of op 
een titlerol. Wanneer KochxBos dit nodig of wen-
selijk acht, zullen tussen de opdrachtgever en het 
ontwerpburo in goed overleg afspraken worden ge-
maakt aangaande een eventueel andere wijze waar-
op de vermelding zal plaatsvinden.

13.  Eigen promotie.
Zolang hierover geen nadere afspraken zijn ge-
maakt, hebben  zowel opdrachtgever als KochxBos 
de vrijheid om het ontwerp te gebruiken ten behoeve 
van eigen publiciteit of promotie en bij exposities 
van het ontwerp. Dit is echter niet eerder dan wan-
neer de opdrachtgever volledig heeft voldaan aan al 
zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met 
het ontwerpburo en nadat de eerste verveelvoudi-
ging van het ontwerp openbaar is gemaakt.

14.  Verveelvoudiging.
Zolang de opdrachtgever geen schriftelijke toestem-
ming van KochxBos heeft ontvangen, zal deze de 
verveelvoudiging niet (doen) aanvangen.

15.  Beëindiging.
Zowel opdrachtgever als ontwerpburo kunnen als er 
sprake is van overmacht, wanprestatie aan één van 
beide zijden of met wederzijds goedvinden de op-
dracht beëindigen. Bij beëindiging van de opdracht 
is de opdrachtgever verplicht KochxBos het ver-
schuldigde honorarium voor de tot dan toe verrichte 
werkzaamheden, de gemaakte kosten, en eventuele 
kosten die nog uit de opdracht voortvloeien, te ver-
goeden.

16.  Betaling.
Fakturen dienen voldaan te worden binnen 30 dagen 
na faktuurdatum, tenzij een andere termijn op de 
faktuur vermeld wordt. Is na het verstrijken van deze 
termijn nog geen (volledige) betaling ontvangen, 
dan is de opdrachtgever in gebreke en worden er 
rente- en administratiekosten in rekening gebracht. 
Deze verschuldigde rente (is de wettelijke rente 
verhoogd met 2%) wordt met terugwerkende kracht 
vanaf de verstreken datum maandelijks in rekening 
gebracht. Bij het in gebreke blijven zijn alle hieruit 
voortvloeiende (buitengerechtelijke) incassokosten 
voor rekening van de opdrachtgever.

17.  Opschorting.
Bij het niet nakomen van de betalingsverplichtingen 
door de opdrachtgever worden door KochxBos alle 
rechten toekomende aan de opdrachtgever opge-
schort tot op het moment waarop deze verplichtin-
gen wel zijn nagekomen. Tot dat moment is het de 
opdrachtgever niet toegestaan de geleverde produc-
ten/ontwerpen te gebruiken.

18.  Overmacht.
Als overmacht aan de zijde van KochxBos gelden 
alle onvoorziene omstandigheden en onvrijwillige 
storingen, die het voor KochxBos onmogelijk of 
uitermate bezwaarlijk maken om de opdracht tij-
dig en/of onder de overeengekomen voorwaarden 
uit te voeren. Als overmacht in deze zin gelden in 
ieder geval: arbeidsongeschiktheid, brand, diefstal, 
inbraak of andere calamiteiten binnen KochxBos. 
Overmacht geeft KochxBos het recht de overeenge-
komen werkzaamheden onder naar redelijkheid en 
billijkheid aangepaste voorwaarden te verrichten of 
eventueel aan derden uit te besteden. 
Overmacht verplicht KochxBos niet tot betaling van 
schadevergoedingen, hoe ook genaamd.

19. Op deze voorwaarden is het Nederlandse 
recht van toepassing.


