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Bedragen zijn exclusief 21% BTW. Teksten en beelden dienen (indien van toepassing) door de opdrachtgever digitaal te worden aangeleverd. Alle 

werkzaamheden van VormFabriek worden uitgevoerd volgens onze leveringsvoorwaarden. Op aanvraag verstrekken wij u graag een exemplaar.
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1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten, overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen 
en diensten van welke aard dan ook tussen de opdrachtgever en VormFabriek, de opdrachtnemer. Afwijkingen van deze 
voorwaarden zijn slechts bindend als en voorzover dit tussen opdrachtgever en VormFabriek uitdrukkelijk schriftelijk is over-
eengekomen.

2. Samentreffen voorwaarden
Bij samentreffen van door de opdrachtgever gehanteerde uniforme inkoopvoorwaarden en deze voorwaarden, zullen de 
laatstgenoemde prevaleren.

3. Niet-erkende voorwaarden
Door de opdrachtgever gehanteerde c.q. van toepassing verklaarde voorwaarden die in strijd zijn met deze voorwaarden, 
kunnen niet worden erkend, tenzij zij door VormFabriek schriftelijk voor akkoord zijn verklaard.

4. Offertes
Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende offertes van VormFabriek zijn vrijblijvend. 
Offertes zijn tot maximaal een maand na dagtekening geldig, tenzij VormFabriek na het vervallen van deze termijn anders 
bepaalt. De offertes kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden of door een wijzi-
ging van de opdracht. Is de opdracht eenmaal door VormFabriek geaccepteerd, dan binden mondelinge afspraken VormFabriek 
pas nadat deze afspraken schriftelijk door VormFabriek zijn bevestigd. 

5. Overschrijdingen offertes
Overschrijdingen van offertes tot 10% worden als begrotingsrisico door de opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet 
als zodanig te worden gemeld. Overschrijdingen van offertes als gevolg van verkoopcondities van door VormFabriek ingeschakelde 
derden gelden niet als overschrijding, ook niet als die voorwaarden niet apart in een offerte zijn opgenomen, omdat die voor-
waarden geacht worden niet alleen aan de opdrachtgever bekend te zijn, maar ook van het begin af aan - voorzover daarmee in 
overeenstemming - van de leveringsvoorwaarden van VormFabriek deel uit te maken.

6. Prijzen
Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele verzend-, transport- en portokosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 
VormFabriek is gerechtigd om prijswijzigingen die zijn opgetreden nadat offerte is gedaan met de opdrachtgever te verrekenen.

7. Onjuiste gegevens
VormFabriek is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuistheden en/of onvolledigheden van gegevens, die in het kader 
van de opdracht door de opdrachtgever zijn verstrekt. Opdrachten aan grafische of andere productiebedrijven voor de ver-
veelvoudiging van een ontwerp worden altijd door of in opdracht van de opdrachtgever verstrekt. Voordat tot verveelvoudiging 
wordt overgegaan dient de laatste revisie- of drukproef aan VormFabriek ter goedkeuring te worden aangeboden en dient 
deze door VormFabriek schriftelijk akkoord te worden verklaard.

8. Opdrachten en wijzigingen
Een opdracht wordt door VormFabriek aanvaard door hetzij de aanvaarding schriftelijk aan de opdrachtgever te bevestigen, 
hetzij met de uitvoering van de werkzaamheden te beginnen. Zowel opdrachtgever als VormFabriek is door en vanaf de aan-
vaarding van de opdracht gebonden. Wijzigingen in de opdracht, nadat deze is verstrekt, dienen door de opdrachtgever tijdig 
en schriftelijk aan VormFabriek te worden meegedeeld. Bij mondelinge opgave van wijzigingen is het risico voor rekening van 
de opdrachtgever. Eventuele meerkosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen ten laste van de opdrachtgever. 
Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd buiten verantwoordelijkheid van 
VormFabriek wordt overschreden. Wanneer een opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele hono-
rarium dat aan VormFabriek zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat 
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moment gemaakt, te voldoen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van VormFabriek 
veranderingen in voorlopige of definitieve producten van VormFabriek aan te brengen zonder daartoe vooraf van VormFabriek 
verkregen toestemming.

9. Inschakeling derden
Indien het naar oordeel van VormFabriek redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van de opdracht, dan wel 
uit de aard van de opdracht voortvloeit, is VormFabriek gerechtigd namens en voor rekening van de opdrachtgever derden 
opdracht tot levering of anderszins ter beschikkingstelling van goederen en/of diensten te geven.

10. Betalingsverplichting
Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door 
VormFabriek nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk 
aan de wettelijke rente verhoogd met 2%. Bij het in gebreke blijven zijn alle hieruit voortvloeiende (buitengerechtelijke) 
incassokosten voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten zijn gelijk aan het incassotarief zoals opgesteld door de Orde 
van Advocaten. Wanneer VormFabriek echter aantoont dat ter inning van haar vorderingen hogere kosten zijn gemaakt, welke 
redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan komen ook deze kosten voor vergoeding door de opdrachtgever in aanmerking.

11. Opschorting
Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever worden alle door VormFabriek binnen de over-
eenkomst overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze verplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de 
opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde producten te gebruiken. De gevolgen van opschor-
ting komen volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever. Opschorting laat de betalingsverplichting voor reeds ver-
richte werkzaamheden onverlet, terwijl VormFabriek tevens gerechtigd is het door opschorting gederfde inkomen te vorderen.

12. Levertijden
Door VormFabriek opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeenge-
komen. Ten aanzien van de bij benadering opgegeven levertijden neemt VormFabriek geen enkele garantie op zich en geeft 
levering op een latere datum de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-
nakoming van enige verplichting jegens VormFabriek.

13. Meer- of minderlevering
VormFabriek behoudt zich het recht voor meer- of minderlevering van drukwerk in rekening te brengen aan de opdrachtgever, 
conform de leveringsvoorwaarden die gelden voor de grafische industrie. Meer- of minderleveringen zijn toegestaan indien 
zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages: 10% bij een oplage tot 20.000 exemplaren; 5% bij een oplage 
van 20.000 exemplaren of meer.

14. Reclames
Terzake van gebreken moet de opdrachtgever uiterlijk binnen acht dagen na levering van het product, schriftelijk recla-
meren. Reclames omtrent facturen moeten binnen acht dagen na de dag van de verzending van de facturen schriftelijk bij 
VormFabriek worden ingediend. De betalingstermijn wordt door een dergelijke reclame niet opgeschort. Na verloop van 
genoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen. Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de 
administratie van VormFabriek beslissend.

15. Vrijwaring
De opdrachtgever vrijwaart VormFabriek tegen alle schade-aanspraken van derden ter zake van de juistheid en de feitelijke 
inhoud van in opdracht van de opdrachtgever vervaardigde communicatie-uitingen en andere materialen. Voorzover rechten 
van intellectueel eigendom of auteursrecht van derden in het geding zijn door de opdracht van de opdrachtgever, vrijwaart 
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hij VormFabriek voor aanspraken van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, die uit de 
verrichting van de opdracht voortvloeien.

16. Exoneratie
Indien een bezwaar omtrent geleverde producten gegrond wordt bevonden en aansprakelijkheid van VormFabriek ter zake 
wordt vastgesteld, zal VormFabriek te harer keuze of een vergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het gele-
verde, of het geleverde gratis vervangen, nadat het oorspronkelijk geleverde door VormFabriek is terugontvangen. Tot verdere 
schadevergoeding is VormFabriek nooit verplicht. VormFabriek is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies, of vernieti-
ging van voorwerpen, materialen of gegevens, die haar voor, door of namens de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. 
Goederen reizen voor risico van de opdrachtgever.

17. Overmacht
Ingeval VormFabriek door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te 
voeren, heeft zij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de over-
eenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te harer keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding 
of garantie is gehouden. Onder overmacht wordt verstaan: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk of andere bedrijfsstoor-
nissen, hetzij bij VormFabriek hetzij bij haar leveranciers van goederen en diensten, transportstoringen en andere buiten haar 
macht liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, blokkade, oproer, epidemie, devaluatie, overstroming en stormen, alsmede plot-
selinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, vertraging of uitblijven van levering door leveranciers, 
het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen.

18. Auteurs- en eigendomsrecht
Auteursrechten, intellectuele eigendomsrechten en materialen, voortvloeiende uit de werkzaamheden van VormFabriek, 
blijven altijd eigendom van VormFabriek, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De opdrachtgever is niet 
gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van het in de opdracht vervaardigde dan het tevoren uitdrukkelijk overeenge-
komen gebruik. Is ter zake niets overeengekomen, dan geldt het eerste gebruik als overeengekomen. VormFabriek is altijd 
gerechtigd haar naam en werkzaamheden te laten vermelden in het colofon van een publicatie. 

19. Eigen promotie
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is VormFabriek altijd vrij om een (geleverd) product te gebruiken 
ten behoeve van de eigen publiciteit of promotie.

20. Bevoegde rechter
Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is 
uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit onder deze voorwaarden gesloten overeen-
komsten en op de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, zullen, tenzij de kantonrechter ter zake van een zodanig 
geschil bevoegd is, uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt in het arrondissement waarin VormFabriek gevestigd is, 
zulks met inbegrip van het verkrijgen van voorlopige voorzieningen.

21. licenties / persoonlijkheidsrecht
Licenties zijn gebaseerd op het auteursrecht. Dit is het recht dat automatisch ontstaat bij het totstandkomen van creatieve 
werken. Dit recht komt in beginsel toe aan de ontwerper(s). Licenties wordt gegeven voor de toepassing die onder de opdracht 
valt. De licentie heeft geen betrekking op hergebruik voor een toepassing die niet te vergelijken is met het oorspronkelijk 
gebruik. Overigens dient men zich ervan bewust te zijn dat de zogenaamde persoonlijkheidsrechten bij de ontwerper(s) blij-
ven. De persoonlijkheidsrechten hebben betrekking op de nauwe band tussen een ontwerper en diens werk. Op grond van 
deze rechten kan een ontwerper bijvoorbeeld verminking van zijn werk tegengaan. 


