
ALGEMENE VOORWAARDEN 
StormConcept 
 
Algemene voorwaarden van StormConcept 
Ingeschreven en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56369611. 
 
ARTIKEL 1 ALGEMEEN EN TOEPASSELIJKHEID 
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
 
STORMCONCEPT   De gebruiker van de voorwaarden, te weten de eenmanszaak StormConcept, statutair 

gevestigd in Zwolle, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van 
Koophandel onder nummer 56369611; 
 

Wederpartij:   De natuurlijke perso(o)n(en) en/of rechtsperso(o)n(en) die met 
StormConcept een overeenkomst heeft c.q. hebben gesloten; 
 

Partij(en):   StormConcept of Wederpartij (of beiden); 
 
ARTIKEL 2. OFFERTES EN OFFERTEKOSTEN 

1. Alle offertes van StormConcept zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. De 
door de opdrachtgever aanvaarde offertes kunnen door StormConcept herroepen worden binnen drie 
werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. 

2. Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een 
overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. 

3. De kosten van omvangrijke offertes kunnen in rekening gebracht worden en zullen van tevoren aan de 
opdrachtgever bekend gemaakt worden. 

4. Indien na een gevraagde offerte de opdracht uitblijft, kunnen de kosten van de offerte in rekening 
worden gebracht. 

5. Aan een voorafgaand oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden, indien dit eerste gesprek 
resulteert in een werkbespreking met mogelijke oplossingen kunnen er kosten in rekening worden 
gebracht. 

6. Indien in de offerte bepaalde kosten en kostenposten niet te overzien zijn, dan worden deze pro 
memorie opgenomen. De factuur komt dan tot stand op basis van nacalculatie, tenzij anders is 
overeengekomen. 

 
ARTIKEL 3. HONORERING, KOSTEN EN TARIEVEN 

1. De honorering van StormConcept berust op uurtarieven, tenzij een andere vorm van honorering 
overeengekomen is. Het geldende uurtarief is opgenomen in de overeenkomst. 

2. Alle bedragen zijn altijd exclusief verschuldigde omzetbelasting, voor zover niet uitdrukkelijk anders 
overeengekomen. Indien gewenst bevat de factuur een specificatie naar honoreringskosten (uurtarief), 
reis- en administratiekosten, kosten van derden en onvoorziene kosten. 

3. Indien de opdracht gedurende meerdere maanden wordt uitgevoerd, dan geschiedt de declaratie van 
het verschuldigde honorarium en overige kosten per maand, naar een overeenkomstig evenredig deel 
van de totale kosten en honorarium. Indien de opdracht(en) binnen een maand worden afgerond, volgt 
de declaratie na beëindiging van de werkzaamheden. Een voorschot op het honorarium en de kosten 
kan worden overeengekomen. Kosten van derden kunnen bij ontvangst van facturen van derden 
onmiddellijk worden doorbelast. 

4. Totdat de opdracht is afgerond behoudt StormConcept zich het recht voor om wijzigingen in de 
kostenfactoren aan te brengen, die voortvloeien uit overheidsmaatregelen, prijswijzigingen van  
leveranciers van StormConcept of andere omstandigheden die tot kostenverhoging leiden, waarop zij 
geen beslissende invloed kan uitoefenen. 

5. StormConcept verplicht zich een verantwoording van uren en kosten bij te houden en op verzoek van 
de opdrachtgever beschikbaar te stellen. Deze verplichting geldt slechts dan, indien niet op basis van 
een vaste vergoeding wordt gewerkt. 

 
 
 



 
 
ARTIKEL 4. WIJZIGINGEN IN DE OPDRACHT 

1. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door 
of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop de prijsopgave 
kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Veranderingen welke 
daarentegen vermindering van de kosten ten gevolge hebben, zullen aanleiding geven tot het 
dienovereenkomstig in rekening brengen van een lager bedrag dan is overeengekomen. 

2. Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de 
uitvoering van de opdracht moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan StormConcept ter 
kennis worden gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de 
tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.  

3. Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de 
oorspronkelijk overeengekomen levertijd door StormConcept wordt overschreden; in dat geval is art. 
5:1, van overeenkomstige toepassing. 

 
ARTIKEL 5. LEVERING 

1. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij 
niet-tijdige aflevering dient de opdrachtgever StormConcept. Derhalve schriftelijk in te gebreke te 
stellen. Het enkel overschrijden van een niet fatale leveringstermijn door StormConcept kan nimmer 
aanspraak geven op schadevergoeding, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken, en geen de 
opdrachtgever nimmer het recht de overeenkomst te ontbinden. 

2. Schade aan en verlies van het werk zijn voor risico van opdrachtgever vanaf het moment dat het werk 
klaar is c.q. ter beschikking is gesteld aan de opdrachtgever. 

3. Indien de volledige informatie, die voor StormConcept nodig wordt geacht voor het uitvoeren van de 
opdracht, niet tijdig in het bezit is, zal door StormConcept in overleg met de opdrachtgever een nieuwe 
afleveringsdatum vastgesteld worden aan ontvangst van de noodzakelijke informatie. 

4. Overdracht van een productie, in het bijzonder het recht van gebruik als omschreven in art. 8, lid 2, 
vindt plaats door levering en volledige betaling. Het risico vanaf levering is voor de opdrachtgever. 

 
ARTIKEL 6. BETALING 

1. Betaling dient te geschieden, zonder aftrek van enige korting, binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij 
anders is overeengekomen. 

2. StormConcept is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, gerechtigd om vóór de aflevering 
voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de afwerking van de opdracht te staken indien 
deze zekerheid niet kan worden gegeven. 

3. Bij afwijking van de betalingstermijn is de opdrachtgever naast het opeisbare factuurbedrag, over het 
factuurbedrag een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente plus 2% (over het 
factuurbedrag) plus administratiekosten. 

4. De eigendom van de goederen en rechten blijven aan StormConcept en gaat eerst, voor zover 
bedongen, over aan de opdrachtgever op de dag waarop deze de verschuldigde hoofdsom, renten, 
kosten en schadevergoedingen ter zake van de geleverde goederen, waaronder begrepen die van 
voorgaande leveringen, zal hebben voldaan. 

5. Voor opdrachten, welke een lange bewerkingstijd vereisen, kan deelbetaling worden verlangd. Deze 
deelbetalingen dienen vooraf te worden overeengekomen. 

6. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die door StormConcept gemaakt worden uit 
hoofde van niet nakoming door de opdrachtgever van zijn verplichtingen zullen ten laste komen van de 
opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zullen alsdan tenminste 10% van het factuurbedrag 
bedragen met een minimum van € 100,00. 

 
ARTIKEL 7. VERTROUWELIJKE INFORMATIE 
StormConcept is verplicht alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden van de opdrachtgever en 
overige bij de uitoefening van zijn werkzaamheden ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te 
bewaren en geheim te houden. 
 
 
 



ARTIKEL 8. RECHTEN 
1. Het auteursrecht, het recht van tekening of model of enig ander intellectueel eigendomsrecht met 

betrekking tot ieder tekst- en/of beeldontwerp (voorlopig of definitief), tekening, model of andere 
vormgevingen, berust bij StormConcept, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, ook indien 
opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. 

2. Wanneer niet schriftelijk anders is overeengekomen, verkrijgt de opdrachtgever door acceptatie van de 
opdracht en onverminderd het gestelde in voorgaande alinea slechts het recht op eenmalig gebruik 
voor het doel en in omvang zoals dat concreet tussen partijen voor ogen stond ten tijde van de 
acceptatie van de opdracht. 

3. Het is de opdrachtgever en/of derden niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen aan een door 
hem reeds eerder goedgekeurd of reeds in gebruik zijnde model, ontwerp, tekst etc., zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van StormConcept. 

4. Auteursrechten zijn in de kosten der ontwerpen niet begrepen. 
 
ARTIKEL 9. BEËINDIGING STORMCONCEPT 

1. De opdrachtgever zal zonder nadere aankondiging geacht worden in toerekenbaar verzuim te zijn: 

• in geval hij enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; 

• bij faillissement of surseance van betaling van hemzelf dan wel zijn onderneming;  

• bij liquidatie van zijn bedrijf. 
2. StormConcept heeft in de gevallen, genoemd in het voorgaande lid, het recht zonder sommatie en/of 

rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten dan 
wel te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. 

 
ARTIKEL 10. KLACHTEN 

1. De opdrachtgever dient te zorgen voor controle op de hoeveelheid en kwaliteit van de geleverde 
goederen. 

2. Reclames dienen schriftelijk te geschieden en wel binnen 14 dagen na aflevering van de goederen. 
3. Reclames als bedoeld in het vorige lid zijn slechts mogelijk voor zover de opdrachtgever het geleverde 

niet in gebruik heeft genomen, heeft be-of verwerkt, resp. op andere wijze daarover heeft beschikt. 
4. Reclames en/of bezwaren geven de opdrachtgever geen recht de betaling op te schorten. 
5. Indien de opdrachtgever niet reclameert binnen de in lid 2 van dit artikel vermelde termijn, wordt hij 

geacht het door StormConcept gepresteerde onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd. 
 
ARTIKEL 11. ANNULERINGEN 
Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert is hij gehouden aan StormConcept alle 
met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden en indien 
StormConcept zulks wenst, de voor de uitvoering van deze opdracht bestemde materialen en halffabricaten voor 
zijn rekening te nemen tegen de door StormConcept in de calculatie opgenomen prijzen; alles onverminderd het 
recht van StormConcept op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de annulering 
voortvloeiende kosten en schaden. 
 
ARTIKEL 12. AANSPRAKELIJKHEID 

1. StormConcept aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever geleden schade die het 
gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis of uit onrechtmatige 
daad, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt, tot het bedrag 
van de door de verzekering gedane uitkering. 

2. Indien de verzekeraar om enig reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door 
verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag met een maximum van  
€ 500,00. 

3. StormConcept is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht. 
4. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet en grove 

schuld van StormConcept. 
 
 
 
 
 



ARTIKEL 13. OVERMACHT 
1. Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van StormConcept opgeschort. Indien 

de periode waarin overmacht nakoming van de verplichtingen door StormConcept niet mogelijk is 
langer dan 14 dagen is, zijn beide partijen bevoegde overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te 
ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 

2. Indien StormConcept bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft 
voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het reeds geleverde 
c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze facturen te 
voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. 

3. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de 
verbintenis verhinderen en die niet aan StormConcept zijn toe te rekenen. Hieronder zullen onder 
andere zijn inbegrepen: storingen in de levering van energie, defecten aan machinerieën, een en ander 
zowel indien deze voorkomen bij het bedrijf van StormConcept als bij de toeleveranciers. 

4. StormConcept heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen, indien de niet toerekenbare 
omstandigheid die de nakoming van zijn verbintenis verhindert, intreedt nadat hij aan zijn 
verplichtingen had moeten voldoen. 

 
ARTIKEL 14. NAAMSVERMELDING 
StormConcept is, tenzij anders overeengekomen, gerechtigd haar ontwerpen te signeren c.q. zijn naam te 
(doen) vermelden in het colofon of op de titelrol of anderszins mits op een bij het medium gebruikelijke wijze. 
 
ARTIKEL 15. PROMOTIONEEL GEBRUIK 
StormConcept zal, onverminderd hetgeen omtrent de rechten zal worden overeengekomen, gerechtigd zijn het 
geleverde werk ten behoeve van haar eigen promotie en/of publiciteit te gebruiken. 
 
ARTIKEL 16. GEHELE OVEREENKOMST 
Voorwaarden met als doel deze voorwaarden te wijzigen, zullen alleen van kracht zijn en voor zover zij 
schriftelijk bevestigd zijn door StormConcept. In dat geval blijven de voorwaarden die niet aangepast zijn, van 
kracht. 
 
ARTIKEL 17. TOEPASSELIJK RECHT 

1. De overeenkomst in al haar onderdelen wordt beheerst door het Nederlands recht. 
2. Alle geschillen, voortvloeiende uit de aan StormConcept verstrekt opdracht, de wijze waarop de 

werkzaamheden zijn uitgevoerd of op grond van de samenstelling van de factuur, zullen met uitsluiting 
van andere eventueel competente instanties, bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter 
te Zwolle. 


