
Algemene voorwaarden  

Artikel 1. Definities.  
1.1. Diensten: Ontwerpstudio 81 is een interieurontwerp en –adviesbureau. Ontwerpstudio 81 (hierna in de voorwaarden te noemen: opdrachtnemer) ontwerpt en geeft advies op het gebied van interieur voor 
particulieren en bedrijven.  
1.2. Opdrachtgever: elke natuurlijke of rechtspersoon die in een contractuele relatie staat  tot Ontwerpstudio 81 uit hoofde van een met opdrachtnemer gesloten overeenkomst. Met name wordt onder 
“opdrachtgever” ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening zal worden geleverd. 
 
Artikel 2. Toepasselijkheid.  
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle te leveren diensten van opdrachtnemer. 
2.2. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.  
2.3. Indien ook de opdrachtgever naar algemene of specifieke voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de opdrachtgever niet van toepassing. Mits en indien voor zover de toepasselijkheid van de 
voorwaarden van de opdrachtgever niet in strijd komen met de voorwaarden van opdrachtnemer, dan is slechts het in de voorwaarden van opdrachtnemer bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in 
de voorwaarden van de klant doet aan het voorgaande niet af. 
2.4. Opdrachtnemer is gerechtigd de inhoud van de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van Ontwerpstudio 81 en treden 14 dagen na de 
bekendmaking in werking of op een andere datum die bij de bekendmaking vermeld zal worden. 
 
Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst.  
3.1. Een overeenkomst met opdrachtnemer komt eerst tot stand wanneer er een aan haar gegeven order schriftelijk is bevestigd. Een order wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop 
opdrachtnemer de ondertekende offerte binnen de daarin gestelde termijn terug heeft ontvangen van de opdrachtgever. 
3.2. Bij het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer in welke vorm dan ook geeft de opdrachtgever te kennen akkoord te gaan met alle genoemde punten van de Algemene Voorwaarden. Op alle 
overeenkomsten gesloten met opdrachtnemer is het Nederlands recht van toepassing. 
3.3. Opdrachtnemer heeft ten allen tijde het recht zonder opgaaf van reden een potentiële opdrachtgever te weigeren. 
3.4. Opzegging en ontbinding van de overeenkomst is alleen mogelijk indien de opdrachtgever en/ of opdrachtnemer in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling of schuldsanering aanvraagt, zijn 
ondercuratelestelling wordt aangevraagd, wanneer enig beslag op zaken en/ of vorderingen wordt gelegd en bij overlijden van opdrachtgever en/ of opdrachtnemer dan wel liquidatie of ontbinding van het bedrijf 
Ontwerpstudio 81. Reeds gemaakte kosten door opdrachtnemer aan opdrachtgever worden in bovengenoemde situatie wel in rekening gebracht en dienen dan ook voldaan te worden, indien nodig door derden 
zoals curator of nabestaanden. In geval van liquidatie of ontbinding van het bedrijf Ontwerpstudio 81 kunnen derden nooit aansprakelijk worden gesteld voor niet nagekomen afspraken of betalingen. 
 
Artikel 4. Prijzen.  
4.1. Alle genoemde prijzen in de offerte van opdrachtnemer worden weergegeven in euro’s en zijn exclusief de wettelijk geldende BTW-tarieven en andere heffingen van overheidswege, exclusief reiskosten en 
exclusief overige kosten die nodig zijn de diensten te leveren tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.  
4.2. Alle genoemde prijzen in een offerte van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren zoals verzendkosten, belastingen, heffingen en 
overige kosten van derden. Opdrachtnemer behoudt het recht om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar vóór de dag van levering, verhogingen in één of meer van de 
kostenfactoren optreden, deze verhoging in kosten te brengen bij de opdrachtgever. 
4.3. Genoemde tarieven, kortingen en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige te leveren diensten. 
 
 
Artikel 5. Leveringsvoorwaarden.  
5.1. Na een vrijblijvend eerste kennismakingsgesprek waarin de situatie wordt opgenomen, ontvangt de opdrachtgever zo spoedig mogelijk een vrijblijvende offerte met daarin vermeld een overzicht van de 
gewenste diensten, reiskosten, eventuele kosten van diensten van derden, wettelijk geldende BTW tarieven, het totaalbedrag, eventuele kortingen en de uiterste datum van de geldigheid van de offerte.  
5.2 Meerdere opdrachtnemers  
Wanneer de opdrachtgever dezelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan deze opdrachtnemer wenst te verstrekken dient hij de opdrachtnemer hiervan op de hoogte te stellen.  
5.3 Dezelfde opdracht eerder aan ander verstrekt  
Indien een opdrachtgever dezelfde opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dient hij de opdrachtnemer hiervan op de hoogte te stellen. 
5.4 Uitvoeren opdracht 



De opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever 
bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal de opdrachtnemer de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden 
5.4.1 Verstrekken van gegevens 
De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de opdrachtnemer mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) 
aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen. 
5.4.2 Aanvraag offertes toeleveranciers 
Indien de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan de opdrachtnemer 
namens de opdrachtgever offertes aanvragen. 
5.4.3 Gebruik toeleveranciers 
Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het ontwerp, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan de 
opdrachtnemer, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken. 
Indien bij de uitvoering van de opdracht de opdrachtnemer volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden 
doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of 
diensten ook gelden jegens de opdrachtgever. 
5.5. Alle diensten van opdrachtnemer worden volgens de afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer uitgevoerd. Een door opdrachtnemer opgegeven termijn voor het volbrengen van de diensten heeft 
een indicatieve strekking. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor vertragingen in de levering door derden. 
5.6. De opdrachtgever is vrij in het opvolgen van adviezen die opdrachtnemer geeft. Mocht de opdrachtgever besluiten een advies (gedeeltelijk) niet op te volgen is de opdrachtgever wel verplicht tot volledige 
betaling van de geleverde diensten aan opdrachtnemer. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor het (gedeeltelijk) niet opvolgen van de adviezen.  
5.7. De diensten van opdrachtnemer worden met uiterste zorgvuldigheid en onafhankelijk uitgevoerd. Klachten die direct verband houden met uitgevoerde diensten van opdrachtnemer dienen zo spoedig mogelijk, 
maar in ieder geval binnen 10 werkdagen na afronding van de geleverde diensten, schriftelijk aan opdrachtnemer te worden meegedeeld. 
5.9. Alle te leveren diensten van opdrachtnemer die de opdrachtgever aanvraagt worden vermeld in de offerte. Indien de opdrachtgever extra diensten buiten de offerte om wil en de levering in gedeelten 
geschiedt, heeft opdrachtnemer het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen waarvan de kosten voor rekening van de opdrachtgever zijn. 
5.9. Levering van de diensten van opdrachtnemer op een ander adres dan het factuuradres is mogelijk. Opdrachtgever dient dit aan te geven vóór het versturen van de offerte. Het is de opdrachtgever niet 
toegestaan enig recht uit de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst aan derden over te dragen.  
 
Artikel 6. Eigendomsrecht, gebruik en licentie. 
6.1. Alle uit de geleverde diensten voortvloeiende rechten van intellectuele eigendom waaronder: het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht, komen toe aan opdrachtnemer. Voor zover een dergelijk 
recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie is uitsluitend opdrachtnemer daartoe bevoegd.  
6.2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van naam van opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen. 
6.3. In het kader van de geleverde diensten van opdrachtnemer blijven de tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, ontwerpen, schetsen, foto’s, andere materialen en bestanden 
eigendom van opdrachtnemer ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.  
6.4. Publiciteit en promotie 
Opdrachtnemer heeft, met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp en foto’s te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie.  
6.5 Openbaarmaking en verveelvoudiging 
Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en 
goed te keuren. Indien de opdrachtnemer, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van 
de opdrachtnemer zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen. 
6.6 Onderzoek naar het bestaan van rechten 
Tenzij anders is overeengekomen behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van 
derden. Hetzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever. 
 
Artikel 7. Betaling.  
7.1 Betalingsverplichting 
Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door de opdrachtnemer nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim 
en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door de opdrachtnemer gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor 



juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het 
factuurbedrag met een minimum van € 113,45 
7.2 Periodieke betalingen 
De opdrachtnemer heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht. 
7.3 Geen korting of compensatie 
De opdrachtgever verricht de aan de opdrachtnemer verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten die 
hij aan de opdrachtnemer heeft verstrekt. 
7.4 Vervallen licentie 
Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter 
beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen tenzij de  
tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is. 
 
Artikel 8. Opzegging en ontbinding overeenkomst. 
8.1 Opzegging overeenkomst door opdrachtgever 
Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.  
8.2 Ontbinding overeenkomst door opdrachtnemer 
Indien de overeenkomst door de opdrachtnemer wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever dient de opdrachtgever, naast een 
schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van de opdrachtnemer 
redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming. 
8.3 Schadevergoeding 
De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door de opdrachtnemer op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane 
verbintenissen met derden als mede 30% van het resterende deel van het honorarium welke de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn. 
8.4 Faillissement 
Zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surséance van de andere partij.  
8.5 Gebruik resultaat na voortijdige beëindiging  
Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de 
opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.  
8.6 Duurovereenkomsten  
Wanneer de werkzaamheden van de opdrachtnemer bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging van de opdrachtnemer dan wel opdrachtgever, met inachtneming van een redelijke 
opzegtermijn van ten minste drie maanden. 
 
Artikel 9. Persoonsgegevens. 
9.1. Uw persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van opdrachtnemer opgeslagen om opdrachten te verwerken.  
Opdrachtnemer geeft nooit persoonsgegevens door aan derden en zal er alles aan doen om te voorkomen dat uw gegevens in handen kunnen vallen van derden. Opdrachtnemer hanteert bij het gebruik van uw 
persoonlijke gegevens de desbetreffende wetgeving.  
 
Artikel 10. Geschillen. 
10.1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlandse Recht van toepassing. Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn worden alle geschillen van 
welke aard dan ook, verband houdende of voortvloeiende uit door opdrachtnemer en de opdrachtgever aangegane overeenkomsten en door opdrachtnemer verrichte leveringen, berecht door een bevoegde 
Nederlandse rechter in het arrondissement waar opdrachtnemer gevestigd is tenzij opdrachtnemer voor een bevoegde Nederlandse rechter binnen uw arrondissementdistrict kiest. 
10.2. Hoewel opdrachtnemer haar uiterste best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, is opdrachtnemer uitsluitend aansprakelijk voor de aan opdrachtnemer 
toekenbare directe schade. Onder directe schade wordt enkel verstaan:  
1. A. Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade.  
    B. De eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden. 



     C. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze Algemene 
Voorwaarden.  

2.  Voor overige zaken kan opdrachtnemer niet verantwoordelijk worden gesteld als het gaat om eventuele fouten, defecten, gederfde inkomsten of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het 
gebruik van geleverde diensten door en het gebruik van de website van opdrachtnemer. 

 
Artikel 11. Overmacht. 
11.1 Onder overmacht dient te worden verstaan: elke omstandigheid buiten de macht van opdrachtnemer die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst door opdrachtnemer in redelijkheid niet kan 
worden verwacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandigheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en 
onderbreking van de transportmogelijkheden, in- en uitvoerbeperkingen of  –verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van (inter)nationale en regionale overheidsinstanties, 
storingen, brand of diefstal in het bedrijf van opdrachtnemer. 
11.2 Opdrachtnemer kan gedurende de periode van overmacht de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden dan is zowel opdrachtgever als 
opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding aan de ander. 
11.3 Voor zover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen 
gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtnemer is gehouden deze factuur te voldoen als 
ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 
 


