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Artikel 1 – Algemeen  

1. Deze voorwaarden gelden voor alle voorstellen, werkzaamheden en overeenkomsten tussen Alles 

is Tekst en onze opdrachtgevers. We mailen ze aan elke opdrachtgever vóór de eerste 

samenwerking. Daarnaast staan ze op onze website www.allesistekst.com 

2. Waar ‘jij’ of ‘jullie’ staat, bedoelen we ‘opdrachtgever’. We gebruiken ‘wij’ of ‘we’ voor Alles is 

Tekst.  

3. Op al onze werkzaamheden is het Nederlands recht van toepassing.  

 

Artikel 2 – Resultaat 

1. We voeren onze diensten uit naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van 

goed vakmanschap. Al onze diensten hebben het karakter van een inspanningsverbintenis, omdat we 

het beoogde resultaat niet kunnen garanderen.  

 

Artikel 3 – Contractduur en uitvoering  

1. We houden ons zo veel mogelijk aan afspraken en tijdschema’s. Dat lukt alleen als de 

opdrachtgever zich ook aan zijn deel van de afspraken houdt, de juiste informatie verstrekt en 

medewerking verleent. Doe je dat niet, dan zijn wij niet verplicht ons aan de tijdschema's te houden. 

We mogen de werkzaamheden dan opschorten en de kosten die uit de vertraging voortkomen in 

rekening brengen.  

2. Als tijdens de uitvoering blijkt dat we de overeenkomst moeten wijzigen of aanvullen, kan dit 

consequenties hebben voor de investering en de uitvoeringstermijn. We passen dan de 

overeenkomst zo snel mogelijk en in onderling overleg aan.  

3. Een afgesproken projectprijs staat vast, ook als blijkt dat de werkzaamheden minder of meer tijd 

kosten.  

 

Artikel 4 – Opzegging van de overeenkomst  

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst voortijdig en eenzijdig beëindigen onder de volgende 

omstandigheden:  

• als een van beide van mening is dat de overeenkomst niet meer kan worden uitgevoerd volgens de 

opdrachtbevestiging en eventuele latere afspraken, én  

• als de andere partij alles heeft gedaan om verdere uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.  

2.  Je hebt hiervoor een termijn van maximaal 14 dagen. Je motiveert de beëindiging van de 

overeenkomst schriftelijk bij ons.  

3. Als de opdracht wordt uitgesteld of ingetrokken, zijn wij niet verplicht producten of diensten te 

leveren die nog niet klaar zijn. We hebben wel recht op betaling voor het werk dat we al gedaan 

hebben en op een schadevergoeding voor het niet-uitgevoerde deel van de opdracht.  



4. Als een van beide partijen in staat van faillissement raakt, surseance van betaling aanvraagt of de 

bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht het contract onmiddellijk te beëindigen.  

5. Als je een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert om een van de voorwaarden zoals 

bij artikel 4.1 beschreven, factureren wij het werk dat al gedaan is plus de tijd die ingepland was voor 

deze opdracht.  

 

Artikel 5 – Overmacht  

1. In geval van overmacht hebben we het recht de overeenkomst niet verder na te komen. We 

melden eventuele overmacht natuurlijk direct.  

2. Wij zijn niet aansprakelijk voor de directe of indirecte gevolgen van deze overmacht.  

 

Artikel 6 – Betalingsvoorwaarden  

1. Gedeeltelijke betalingen trekken we eerst af van de kosten, vervolgens van de opengevallen rente 

en tenslotte van de hoofdsom en de lopende rente.  

2. Als de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk 

aansprakelijk om de verplichtingen na te komen, ongeacht de tenaamstelling van de declaratie.  

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid  

1. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat we uitgegaan zijn van onjuiste of 

onvolledige gegevens die door of namens jou verstrekt zijn.  

2. Als wij niet zorgvuldig zijn geweest en niet alle deskundigheid en vakmanschap hebben ingezet, 

zijn wij aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht. Die aansprakelijkheid is 

nooit groter dan het honorarium voor die opdracht.  

3. Bij opdrachten met een langere doorlooptijd dan een half jaar gaat de aansprakelijkheid niet 

verder dan tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste drie maanden. 

4. Alles is Tekst kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor directe schade.  

5. Alles is Tekst is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, 

gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie.  

 

Artikel 9 – Auteursrecht, intellectueel eigendom en reproductierecht, licentie  

1. Het is verplicht onze naam te vermelden bij alle werken, tenzij daar bezwaren tegen bestaan 

waarvan we direct bij het verlenen van de opdracht op de hoogte waren en die we aanvaard hebben. 

Andersom kunnen we ook eisen dat onze naam juist niet vermeld wordt.  

2. Als onze kennis door de uitvoering van de overeenkomst is toegenomen, mogen we die ook voor 

andere doeleinden gebruiken, voor zover het niet om strikt vertrouwelijke informatie gaat. 

3. De bepalingen van dit artikel hebben ook betrekking op producten die Alles is Tekst van derden 

betrekt. Alles is Tekst garandeert opdrachtgever dat hij gerechtigd is tot het gebruik.  

 

Artikel 10 – Vertrouwelijkheid  

1. We houden alle informatie en gegevens geheim, tenzij je ons uitdrukkelijk toestemming geeft om 

die te delen.  



2. Onze adviezen zijn op maat en persoonlijk. Je stelt ze niet ter beschikking aan anderen, behalve als 

we je daar toestemming voor geven.  

 

Artikel 11 – Werk voor derden  

1. Als we een product leveren voor een derde partij waarmee je een contractuele relatie hebt, dan 

moet je deze derde partij vertellen over deze algemene voorwaarden en hem ervan op de hoogte 

stellen dat ze ook voor hem gelden.  

2. Je informeert ons als de derde partij zich niet aan deze afspraken houdt. 
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