
Algemene voorwaarden Proud
Artikel 1 Definities, overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtnemer: PROUD 
V.O.F, ingeschreven bij de KvK onder nummer 51628384. Opdrachtgever: de partij (na-
tuurlijke – of rechtspersoon) die een overeenkomst met PROUD aangaat of aan wie 
PROUD een offerte heeft uitgebracht waarop deze algemene voorwaarden van toe-
passing zijn. 3. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of 
die door opdrachtnemer uit andere hoofde, direct verband houdend met de opdracht, 
worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in 
ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.

1.2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en 
de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer gesloten over-
eenkomsten. 

1.3 Offerte
Offertes zijn 30 dagen geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een 
onvoorziene verandering in de werkzaamheden.
 
1.4 Schriftelijke bevestiging
Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de 
opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de opdrachtnemer een 
aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte 
als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de 
opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd. 

Artikel 2 De uitvoering van de overeenkomst 

2.1 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 stre-
ven 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. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden en het beoogde resul-
taat, is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van opdrachtnemer, tenzij 
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2 Verstrekken van gegevens
Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door 
of namens hem aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens, bescheiden en 
materialen, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de 
opdracht niet anders voortvloeit.

2.3 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.

2.4 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 over 
een te komen vergoeding afspreken. Indien bij de uitvoering van de opdracht de op-
drachtnemer 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. 

2.5 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 opdrachtne-
mer zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen. 

2.6 Termijn van levering
De overeengekomen termijnen zijn nimmer fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is 
overeengekomen. Een door de opdrachtnemer opgegeven termijn voor het volbrengen 
van het ontwerp heeft derhalve slechts een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de 
inhoud van de overeenkomst anders blijkt. De opdrachtnemer is, ook bij een opgegeven 
termijn voor het volbrengen van het ontwerp, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever 
hem/haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de 
in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft. 

2.7 Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen
Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van 
vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever, voldoen aan wet-
telijke of kwaliteitsnormen niet tot de opdracht van de opdrachtnemer.

2.8 Klachten
Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf werkdagen na 
afronding van de opdracht, schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden meegedeeld.

2.9 Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft op-
drachtnemer het recht om werkzaamheden door derden te laten verrichten.

Artikel 3 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

3.1 De opdrachtgever garandeert de opdrachtnemer dat door de uitvoering van de 
opdracht geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden 
krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale 
regelgeving op het gebied van het Auteursrecht of het recht van de industriële eigen-
dom, dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever 
vrijwaart de opdrachtnemer zowel in als buiten rechte van alle aanspraken die derden 
krachtens deze wetten of regelgeving geldend kunnen maken.

3.2 Alle bij de uitvoering van de opdracht tot stand gekomen zaken en werken, zoals 
tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ont-
werpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, 
databases, programmatuur, software, eigendom van de opdrachtnemer, ongeacht of 
deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld, worden geacht in hun 
geheel en uitsluitend volgens inzichten van de opdrachtnemer tot stand te zijn geko-
men. De opdrachtnemer is derhalve uitsluitend rechthebbende op ieder auteursrecht 
of ander recht van intellectuele eigendom dat ontstaat op alle bij uitvoering van de 
opdracht vervaardigde zaken en werken. 

3.3 Alle rechten van industriële of intellectuele aard, met betrekking tot van de op-
drachtnemer afkomstige of door hem gebruikte werkwijzen, adviezen etc. zullen en 
blijven zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en in uitsluitende 
eigendom aan de opdrachtnemer toebehoren, een en ander ongeacht het aandeel in 
de totstandkoming daarvan van de opdrachtgever zelf of van bij de uitvoering van de 
opdracht ingeschakelde derden.

3.4 Onderzoek naar het bestaan van rechten
Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onder-
zoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, 
auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel on-
derzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdracht-
gever. 

3.5 Naamsvermelding
Tenzij het werk er zich niet voor leent, is de opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd 
om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het 
de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder 
vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveel-
voudigen.

Artikel 4 Gebruik en licentie

4.1 Het gebruik
Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de over-
eenkomst met de opdrachtnemer, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van 
het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging 
overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de be-
stemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat ge-
bruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht 
vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het 
sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtnemer bekend te zijn gemaakt. 

4.2 Ruimer gebruik
De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer niet 
gerechtigd het ontwerp ruimer te gebruiken dan is overeengekomen. 
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4.3 Wijzigingen
Tenzij anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om zonder 
schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer veranderingen in de voorlopige of de-
finitieve ontwerpen, aan te brengen of te laten aanbrengen.

4.4 Eigen promotie
De opdrachtnemer heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de 
vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie. 
  
Artikel 5 Drukwerk

5.1 Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke 
ontwerp, tekening, kopie of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kun-
nen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of 
schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.

5.2 Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet 
als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het 
werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.

5.3 Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen 
of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden 
steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

5.4 Meer- of minder leveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toe-
gestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages:
- oplage tot 20.000 eenheden: 10%;
- oplage van 20.000 eenheden en meer 5%.
Ten aanzien van meer- of minder levering van verpakkingsdrukwerk, etiketten en ket-
tingformulieren is evenwel steeds een percentage van 10 % toegestaan. Het meerdere 
of het minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend.

5.5 Ten aanzien van de kwaliteit en het gramgewicht van papier en karton worden 
als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt de afwijkingen die zijn toegestaan 
krachtens de tolerantienormen vermeld in de Algemene Leveringsvoorwaarden van de 
Vereniging van Papiergroothandelaren. De desbetreffende voorwaarden liggen bij de 
leverancier ter inzage. De leverancier zal de opdrachtgever op diens verzoek kosteloos 
een exemplaar van deze voorwaarden toezenden.

5.6 Afwijkingen in de overige door de leverancier gebruikte materialen en halffabrica-
ten die zijn toegestaan volgens de op de levering van deze materialen en halffabrica-
ten  betrekking hebbende algemene verkoopvoorwaarden, worden als afwijkingen van 
geringe betekenis aangemerkt. De desbetreffende voorwaarden liggen bij de leveran-
cier ter inzage. De leverancier zal de opdrachtgever op diens verzoek kosteloos een 
exemplaar van deze voorwaarden toezenden.

Artikel 6 Honorarium

6.1 Bij het overeenkomen van de opdracht bepalen opdrachtgever en opdrachtnemer 
de wijze van vergoeding. De vergoeding door opdrachtgever verschuldigd aan op-
drachtnemer voor door opdrachtnemer verleende diensten bestaat ofwel uit een vaste 
vooraf overeengekomen vergoeding ofwel uit de som van het aantal gewerkte uren 
vermenigvuldigd met het overeengekomen tarief.

6.2 Indien de door opdrachtgever aan opdrachtnemer te betalen vergoeding zal wor-
den berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren, zal hier het vooraf afge-
sproken uurtarief exclusief BTW aan ten grondslag liggen. Naast het overeengekomen 
honorarium komen ook de kosten, die de opdrachtnemer voor de uitvoering van de 
opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking. 

6.3 Opdrachtnemer heeft vóór de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het 
recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten totdat opdrachtgever een 
door opdrachtnemer naar redelijkheid en billijkheid vast te stellen voorschot voor de 
te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan opdrachtnemer, dan wel daarvoor 
zekerheid heeft gesteld.

6.4 Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de ver-
leende opdracht en is verschuldigd naar mate door opdrachtnemer werkzaamheden 
ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht. 

6.5 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht 
geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer 
gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij op-
drachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.

6.6 Alle door opdrachtnemer gehanteerde prijzen en uurtarieven, alsmede de in de 
offertes, facturen e.d. vermelde prijzen c.q. uurtarieven zijn exclusief 21 % BTW en bij-
komende kosten. 

6.7 Honorarium voor meerwerk
Indien de opdrachtnemer door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugde-
lijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht 
of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze 
werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door de op-
drachtnemer gehanteerde honorariumtarieven. 

Artikel 7 Betaling
 
7.1 Betalingsverplichting
Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien op-
drachtgever niet tijdig en/of niet volledig voldoet aan zijn hierboven omschreven beta-
lingsverplichting is opdrachtgever door dat enkele feit in verzuim, derhalve zonder dat 
enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Opdrachtgever is met ingang van het moment 
waarop hij in verzuim verkeert aan opdrachtnemer een vertragingsrente op basis van 
de wettelijke rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van de maand voor een volle 
maand wordt gerekend. Dit laat onverlet de verplichting van opdrachtnemer om de 
gehele hoofdsom, vermeerderd met eerdergenoemde rente, aan verkoper te voldoen. 

7.2 Indien en zodra opdrachtgever in verzuim verkeert is hij tevens gehouden aan op-
drachtnemer te vergoeden alle mogelijke kosten die opdrachtnemer zowel in als buiten 
rechte dient te maken in verband met de invordering van de openstaande factuur. De 
buitengerechtelijke invorderingskosten bedragen in dat geval tenminste 15% van de 
hoofdsom te vermeerderen met BTW. 

7.3 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 opdracht-
gever 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 ver-
vallen, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht 
van ondergeschikte betekenis is. 

7.5 Eigendomsvoorbehoud
Opdrachtnemer blijft volledig eigenaar van de geleverde zaken tot het moment dat de 
koopprijs volledig is voldaan. 

7.6 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken altijd ter afdoening van in de eer-
ste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare factu-
ren die het langst open staan.

7.7 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het 
oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd 
van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in 
een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde 
zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, 
de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al het-
geen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct 
opeisbaar.

7.8 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor de werk-
zaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk 
aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

7.9 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever 
zijn de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever 
jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8 Opzegging en ontbinding overeenkomst
 
8.1 Opzegging overeenkomst door opdrachtgever
Opdrachtgever kan te allen tijde met onmiddellijke ingang de overeenkomst beëindigen 
door opzegging. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, wordt 
het honorarium van opdrachtnemer berekend met inachtneming van de gebruikelijke 
tarieven van opdrachtnemer en is het honorarium verschuldigd naar mate door op-
drachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.
 
8.2 Ontbinding overeenkomst door ontwerper/ontwerpbureau
Indien de overeenkomst door de opdrachtnemer wordt ontbonden wegens een toere-
kenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, 
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dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte 
kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragin-
gen 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 om-
vatten de kosten voortvloeiend uit de door de opdrachtnemer op eigen naam voor de 
vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 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 on-
middellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surseance 
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 op-
drachtgever 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 ver-
richten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, 
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze over-
eenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming 
van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden. 

Artikel 9 Aansprakelijkheid
 
9.1 Aansprakelijkheid
De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
a) fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
b) misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien 

deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals 
het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/ 
materialen.

c) fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
d) gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaves 

van toeleveranciers.
e) fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkom-

stig het bepaalde in art. 2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gele-
genheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een 
dergelijke controle geen behoefte te hebben.

f) fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand 
brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwe-
ge heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel 
waarneembaar zouden zijn geweest. 

9.2 Beperking aansprakelijkheid
Behoudens in geval van opzet of grove schuld van de opdrachtnemer of de bedrijfslei-
ding van de opdrachtnemer, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor scha-
de uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde 
onrechtmatige daad te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de door 
opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. 
Indien om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid 
beperkt  tot een bedrag dat in redelijkheid in verhouding staat tot het honorarium van 
de opdracht, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan 5.000,- euro. 

9.3 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken op schadevergoe-
ding van derden, al dan niet voortvloeiend uit door opdrachtnemer geleverde diensten.

9.4 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor zogenaamde indirecte en gevolg-
schade die opdrachtgever ter zake van de door opdrachtnemer geleverde diensten 
mocht lijden. Onder indirecte en gevolgschade wordt mede begrepen bedrijfsschade 
en immateriële schade, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roeke-
loosheid van opdrachtnemer.

9.5 Verval aansprakelijkheid
Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de 
opdracht is voltooid.

9.6 Kopieën materialen
De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem 
verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. 
Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan de opdrachtnemer niet aansprakelijk worden 
gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden. 

9.7 Bewaarplicht
Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de opdracht-
nemer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en 
gegevens. 

Artikel 10 Duurovereenkomsten

10.1 Webhosting
Proud maakt geen gebruik van eigen hosting, deze wordt uitbesteed aan een hosting-
bedrijf en Proud heeft daarbij de rol van reseller. Ten gevolgen daarvan zijn Proud en de 
opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden van het hostingbedrijf.

10.2 De opzegtermijn voor hosting, domeinnaam overeenkomsten, serviceabonnemen-
ten en licenties is 2 maanden voor de begindatum van de nieuwe overeenkomst. De 
overeenkomst moet schriftelijk worden opgezegd. Overeenkomsten worden elk jaar 
stilzwijgend verlengd.

10.3 Proud is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hosting-
provider, domeinnaamregistrant of anderen partijen waar Proud geen invloed kan 
uitoefenen.

10.4 Proud is nimmer aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid ten gevolge van 
overmacht, alsmede van storingen in het internet of bij andere providers, uitval van 
elektriciteit of pogingen van derden uitval of onbereikbaarheid van een site te bewerk-
stelligen, e.d.

10.5 Proud heeft de mogelijkheid om prijswijzigingen door te voeren voor hostingkosten, 
indien deze worden verhoogt door de hostingpartner. Deze wijzigingen worden vooraf 
kenbaar gemaakt.

10.6 De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor overschrijding van de overeenge-
komen hoeveelheid dataverkeer. Zulks geschiedt conform de overeengekomen bepa-
lingen. Indien de opdrachtgever de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer over-
schrijdt wordt hiervoor een bedrag in rekening gebracht.

10.7 Proud is niet verantwoordelijk voor zonder voorafgaande bekendmaking de appli-
caties (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover 
dit nodig is voor het benodigd onderhoud of voor verbetering van het systeem of de 
applicatie bij de hostingpartner.

10.8 Domein registratie
Op aanvraag en gebruik van een domeinnaam zijn van toepassing de dan geldende 
regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties. Proud vervult bij 
de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag 
ook wordt gehonoreerd.

10.9 Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de klant en de klant is volledig 
verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De klant vrij-
waart Proud tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de 
domeinnaam.

Artikel 11 Overige bepalingen
 
11.1 Overdracht aan derden
Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met de opdrachtnemer ge-
sloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn 
gehele onderneming. 

11.2 Vertrouwelijkheid
Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht 
aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de 
uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en 
omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behan-
deling worden gebonden. 
 
11.3 Toepasselijk recht en forumkeuze
Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze al-
gemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing. Alle 
geschillen die verband houden met overeenkomsten, adviezen, offertes, facturen etc. 
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en waarover niet in onderling overleg een 
oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde 
rechter te Roermond. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich 
tot het uiterste hebben ingezet een geschil in onderling overleg te beslechten.
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