
Algemene Voorwaarden van B.J. idee, creatie en realisatie
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht.

Artikel 1: Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle, ook precontractuele en 

toekomstige, rechtsverhoudingen tussen B.J.idee en haar opdrachtgever. 
Onder opdrachtgever wordt mede koper verstaan.

2. Door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden worden uitdrukkelijk van 
de hand gewezen.

3. Afwijking van deze voorwaarden is voor B.J.idee slechts bindend indien zij 
deze schriftelijk heeft bevestigd. 

4. In het geval enige bepaling uit deze voorwaarden in of buiten rechte 
wordt vernietigd dient bij de bepaling van hetgeen tussen partijen rech-
tens geldt zo nauw mogelijk te worden aangeknoopt bij de vernietigde 
bepaling. 

5. Deze voorwaarden gelden ook ten gunste van het personeel van B.J.idee 
en van derden die bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn.

Artikel 2: Totstandkoming van overeenkomsten
1. De offertes van B.J.idee zijn te beschouwen als een uitnodiging tot het 

doen van een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst. Zij verlie-
zen in ieder geval hun geldigheid na verloop van drie weken na dagteke-
ning.

2. Een overeenkomst komt slechts tot stand zodra B.J.idee de door opdracht-
gever aan B.J.idee verstrekte opdracht schriftelijk bevestigt, dan wel met 
de uitvoering van de opdracht begint. 

3. Toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van B.J.idee, waar-
onder haar adviseurs, vertegenwoordigers of tussenpersonen binden 
B.J.idee slechts voor zover deze toezeggingen en/of afspraken door de 
directie van B.J.idee schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3: Aard en duur van de overeenkomst
1. B.J.idee is niet gerechtigd zonder toestemming van opdrachtgever over-

eenkomstige diensten te verlenen aan andere opdrachtgevers voor zover 
deze concurreren met de betrokken opdrachtgever. 

2. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen, dan wel zulks 
uit de aard van de opdracht voortvloeit, geldt de opdracht van opdracht-
gever aan B.J.idee voor onbepaalde tijd.

3. Zowel een overeenkomst voor bepaalde als voor onbepaalde tijd kan door 
beide partijen worden opgezegd per aangetekend schrijven, met inacht-
neming van een opzeggingstermijn van twee maanden. 

 4. Gedurende de opzeggingstermijn is opdrachtgever verplicht de geldende 
honoreringsafspraak met B.J.idee  na te komen als ware er van opzegging 
geen sprake. 

Artikel 4: Prijzen
1. Alle door B.J.idee in offertes, opdrachtbevestigingen of anderszins 

genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting en eventuele verzend-, 
transport-, porto- en reis- en verblijfkosten. Ook kosten van eventueel in 
te schakelen derden zijn, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, niet 
in de prijs begrepen.

2. De door B.J.idee genoemde prijs is gebaseerd op inkoopprijzen en op ande-
re kostenfactoren. Wanneer één van deze prijsbestanddelen na de tot-
standkoming van de overeenkomst en voor  algehele uitvoering ervan 
verhoogd wordt is B.J.idee gerechtigd de overeengekomen prijs te verho-
gen.

3. B.J.idee is gerechtigd in het geval een bepaald uurtarief of honorarium is 
overeengekomen, dit door indexering aan te passen aan de geldontwaar-
ding, doch ten hoogste eenmaal per jaar en niet eerder dan drie maanden 
na de totstandkoming van de overeenkomst. 

4. B.J.idee is op verzoek van opdrachtgever verplicht een adequate uren- en 
kostenverantwoording ter inzage beschikbaar te stellen. Deze verplich-
ting vervalt indien sprake is van een tussen beide partijen overeengeko-
men vaste prijs.

Artikel 5: Vervoer en risico
Het risico voor de aan opdrachtgever te leveren zaken gaat op hem over af 
bedrijfspand B.J.idee. Alle zaken, ook die franco huis verkocht zijn, reizen te 
allen tijde voor risico van opdrachtgever. Tenzij opdrachtgever B.J.idee tijdig 
verzoekt de zaken tijdens het vervoer voor zijn rekening te verzekeren, rei-
zen de zaken onverzekerd.

Artikel 6: Leveringstermijn en levering
1. Opdrachtgever dient B.J.idee volledig en juist in te lichten omtrent de uit 

te voeren werkzaamheden. B.J.idee is niet aansprakelijk voor schade die 
(mede) is voortgevloeid uit of in verband staat met niet volledige danwel 
onjuiste inlichtingen daaromtrent. 

2. In het geval de overeenkomst na het sluiten ervan wordt gewijzigd gaat 
de leverings-termijn of de termijn waarbinnen met de werkzaamheden 
een aanvang zou worden gemaakt of waarbinnen deze zouden zijn vol-
tooid, indien een dergelijke termijn was overeengekomen, opnieuw in 
vanaf de datum van de wijziging van de overeenkomst. 

3. B.J.idee is na overschrijding van de leveringstermijn of de termijn waar-
binnen met de werkzaamheden een aanvang zou worden gemaakt of 
waarbinnen deze zouden zijn voltooid, alleen dan in verzuim indien zij 
van opdrachtgever een schriftelijke ingebrekestelling heeft ontvangen, 
waarin haar nog een redelijke termijn wordt gegeven teneinde tot leve-
ring over te gaan, met de werkzaamheden een aanvang te maken of deze 
te voltooien en nakoming daarvan binnen deze termijn uitblijft. 

4. Bij overschrijding van deze laatstgenoemde termijn zal opdrachtgever 
het recht hebben op ontbinding van de overeenkomst. Opdrachtgever 
heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding en geen recht om, al 
dan niet met rechterlijke machtiging, werkzaamheden ter uitvoering van 
verbintenissen uit de overeenkomst voor rekening van B.J.idee te verrich-
ten of te doen verrichten, tenzij de overschrijding van de laatstgenoemde 

termijn het gevolg is van opzet c.q. grove schuld van de directie van 
B.J.idee en/of haar leidinggevende ondergeschikten.

5. B.J.idee heeft, indien zij door opdrachtgever of door derden niet in de gele-
genheid wordt gesteld om de overeenkomst uit te voeren, het recht de te 
leveren zaken voor rekening en risico van opdrachtgever op te slaan of te 
doen opslaan, onverminderd het eigendomsvoorbehoud van B.J.idee.

  Opdrachtgever blijft niettemin gehouden de overeengekomen prijs voor 
de te verrichten werkzaamheden en/of de te leveren zaken te betalen en 
is tevens verplicht de hieruit voor B.J.idee voortvloeiende kosten en scha-
de te vergoeden.

6. B.J.idee is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden 
te laten uitvoeren of bij de uitvoering derden in te schakelen. 

7. B.J.idee is gerechtigd in gedeelten te leveren.
8. B.J.idee is verplicht tot geheimhouding van alle door opdrachtgever in het 

kader van de overeenkomst aan B.J.idee ter beschikking gestelde gegevens 
en informatie die van vertrouwelijke aard zijn.

9. B.J.idee zet zich volledig in voor het bereiken van het door opdrachtgever 
in het kader van een opdracht gewenste resultaat, doch kan het resultaat 
niet garanderen.

10.B.J.idee is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten 
totdat opdrachtgever aan al zijn opeisbare verplichtingen heeft voldaan. 

Artikel 7: Wijziging en annulering 
Wijziging of annulering van de overeenkomst door opdrachtgever behoeft 
de uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van B.J.idee. Indien opdracht-
gever de gesloten overeenkomst wenst te wijzigen of te annuleren dan is hij 
gehouden de daaruit voor B.J.idee voortvloeiende vermogensschade aan 
haar te vergoeden.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud
1. B.J.idee behoudt zich de eigendom van de aan opdrachtgever krachtens de 

overeenkomst (af) geleverde c.q. (af) te leveren zaken voor, totdat de over-
eengekomen prijs met betrekking tot deze zaken en de daarbij ten behoe-
ve van opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden geheel is 
voldaan, alsmede totdat de vorderingen wegens tekortschieten in de 
nakoming van de overeenkomst door opdrachtgever geheel zijn voldaan. 

2. Opdrachtgever verbindt zich met betrekking tot de in lid 1 genoemde 
zaken geen beschikkingsdaden te verrichten zoals inpandgeving of 
anderszins deze zaken te bewaren of aan derden af te staan, behoudens 
voor zover opdrachtgever op dat moment aan al zijn in lid 1 genoemde 
verplichtingen heeft voldaan.

3. In het geval opdrachtgever in strijd handelt met de in lid 2 genoemde ver-
plichtingen heeft B.J.ideen het recht alle door haar (af) geleverde zaken te 
verwijderen en terug te nemen.

 Opdrachtgever is verplicht B.J.idee daartoe alle medewerking te verlenen, 
met name door haar c.q. door haar aangewezen personen toegang tot het 
bedrijf of andere door hem gebruikte ruimten te (doen) verlenen. 
Opdrachtgever geeft hiervoor reeds nu voor alsdan toestemming.

Artikel 9: Betaling
1. B.J.idee is te allen tijde gerechtigd voor het nakomen van betalingsver-

plichtingen zekerheidsstelling, gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te 
verlangen.

2. Betaling van door B.J.idee aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedra-
gen dient te geschieden binnen dertig dagen na de factuurdatum, tenzij 
anders is overeengekomen. 

3. B.J.idee is gerechtigd deelleveringen en verrichte werkzaamheden tussen-
tijds te declareren.

4. Indien opdrachtgever enige betalingsverplichting niet of niet tijdig 
nakomt, zijn alle openstaande facturen zonder ingebrekestelling terstond 
opeisbaar. Dit is tevens het geval indien er sprake is van surséance van 
betaling, faillissement of curatele.

5. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken respectievelijk ter afdoe-
ning van verschuldigde kosten, rente en vervolgens van opeisbare factu-
ren die het langst openstaan, ook indien opdrachtgever vermeldt dat de 
voldoening betrekking heeft op een andere factuur.

6. Indien betaling door opdrachtgever niet volledig binnen de gestelde ter-
mijn heeft plaatsgehad, is opdrachtgever terstond van rechtswege in ver-
zuim en is vanaf de vervaldatum een rente van 1,5 % per maand of 
gedeelte daarvan verschuldigd over het openstaande bedrag. 

7. Voorts komen dan alle kosten, zowel de buitengerechtelijke als de werke-
lijk gemaakte gerechtelijke, ten laste van opdrachtgever, onverminderd 
diens verplichting tot vergoeding van verdergaande schade. 

8. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld aan de hand 
van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten en worden 
berekend over de openstaande hoofdsom, met een minimum van f. 
150,00.  

9. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen met even-
tuele vorderingen op B.J.idee te verrekenen, tenzij het verrekenbare aan 
B.J.idee terzake van de opdracht betaalde voorschotten betreffen, of deze 
op te schorten.

Artikel 10: Reclame
1. Opdrachtgever is verplicht het werk c.q. het geleverde onmiddellijk na 

voltooiing van het werk c.q. levering op zichtbare gebreken te controleren. 
Bij zichtbare gebreken dient opdrachtgever binnen een termijn van acht 
dagen na voltooiing van het werk c.q. levering, schriftelijk en gemotiveerd 
daarvan aan B.J.idee mededeling te doen, bij gebreke waarvan het werk 
c.q. het geleverde geacht wordt te zijn aanvaard.  

2. Andere gebreken moeten onmiddellijk na ontdekking dan wel onmiddel-
lijk nadat zij redelijkerwijs te ontdekken waren, doch in elk geval binnen 
tien dagen na voltooiing van het werk c.q. levering schriftelijk en gemoti-



veerd aan B.J.idee worden gemeld, bij gebreke waarvan het werk c.q. het 
geleverde geacht wordt te zijn aanvaard.

3. Reclame geeft opdrachtgever geen recht betaling te weigeren of op te 
schorten.

4. In het geval B.J.idee van oordeel is dat een reclame terecht is ingediend, 
heeft B.J.idee het recht om na overleg met opdrachtgever de factuur te 
crediteren voor een evenredig deel ervan of de overeenkomst opnieuw na 
te komen met instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks 
onder verplichting van opdrachtgever aan B.J.idee op haar verzoek het 
niet deugdelijk geleverde franco te retourneren.

5. Op B.J.idee rust geen enkele verplichting met betrekking tot een ingedien-
de reclame indien opdrachtgever niet aan al zijn verplichtingen jegens 
B.J.idee (zowel financieel als anderszins) tijdig en volledig heeft voldaan. 

6. Een reclame betreffende geleverde zaken kan geen invloed hebben op 
eerder geleverde of op alsnog te leveren zaken, ook niet indien die zaken 
zijn of zullen worden geleverd ter uitvoering van dezelfde overeenkomst.

7. Geen reclame kan worden behandeld indien geleverde zaken niet meer in 
elk opzicht in exact dezelfde staat verkeren als ten tijde van de levering.

Artikel 11: Vrijwaring
Opdrachtgever vrijwaart  B.J.idee tegen alle aanspraken van derden terzake 
van door deze in verband met de door B.J.idee (af)geleverde zaken of verrich-
te werkzaamheden geleden of te lijden schade.

Artikel 12: Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die niet aan B.J.idee 

kan worden toegerekend. Daaronder wordt in ieder geval begrepen een 
tekortkoming als gevolg van: ernstige bedrijfsstoringen bij B.J.idee of haar 
toeleverancier(s); transportmoeilijkheden; bijzondere weersomstandig-
heden of andere belemmeringen; overheidsmaatregelen, waaronder 
invoerverboden en invoerbelemmeringen en extreem ziekteverzuim bij 
B.J.idee.

2. In geval van overmacht heeft B.J.idee de keuze hetzij de uitvoering van de 
overeenkomst op te schorten totdat de overmachtssituatie heeft opge-
houden te bestaan, hetzij de overeenkomst, al dan niet na aanvankelijk 
voor opschorting te hebben gekozen, geheel of ten dele te ontbinden. 
Opdrachtgever heeft in beide gevallen geen recht op enige schadevergoe-
ding.

 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtin-
gen door B.J.idee langer duurt dan drie maanden, is ook opdrachtgever 
bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er ook in dat geval een 
verplichting tot schadevergoeding bestaat, echter met inachtneming van 
artikel 12.3.

3. Indien B.J.idee bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar 
verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtin-
gen kan voldoen, is zij gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren 
en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een 
afzonderlijk contract.

Artikel 13: Aansprakelijkheid
1. In het geval dat B.J.idee wettelijk aansprakelijk is voor schade in verband 

met door haar geleverde zaken of verrichte werkzaamheden, is zij ter 
harer keuze verplicht de schade te vergoeden tot ten hoogste de overeen-
gekomen prijs van de betreffende opdracht, of de opdracht nogmaals na 
te komen, zulks onder de verplichting van opdrachtgever het reeds gele-
verde aan B.J.idee terug te bezorgen. 

2. B.J.idee is niet aansprakelijk voor eventueel verdere schade en in geen 
geval aansprakelijk voor:

 - gevolgschade van opdrachtgever (waaronder bedrijfsstoring, derving 
van inkomsten e.d.), door welke oorzaak ook ontstaan. Opdrachtgever 
dient zich zonodig tegen deze schade te verzekeren;

 - beschadiging, verlies of vernietiging van zaken, door of namens 
opdrachtgever ter beschikking gesteld.

 - inhoud van communicatieve uitingen in het kader van een opdracht. De 
verantwoordelijkheid daarvoor berust bij opdrachtgever.

 3. De door B.J.idee te vergoeden schade zal gematigd worden indien de door 
opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van 
de door opdrachtgever geleden schade.

Artikel 14: Intellectuele eigendom en afwikkeling relatie
1. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudi-

ging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het 
gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of 
namens opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart 
opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschrif-
ten en op beschermde rechten van derden en vrijwaart B.J.idee voor de 
aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, 
zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging 
voortvloeiende. 

2. Opdrachtgever verkrijgt van B.J.idee een in omvang en tijdsduur onbe-
perkte licentie voor het gebruik van auteursrechtelijke beschermde wer-
ken, die door B.J.idee in de uitvoering van de opdracht ten behoeve van 
opdrachtgever worden gemaakt, met dien verstande dat de licentie 
slechts geldt zodra en zolang opdrachtgever voldoet aan de financiële 
verplichtingen, die verband houden met de beschikbaarstelling van het 
auteursrechtelijk beschermde werk. De hiervoor bedoelde licentie geldt 
echter uitsluitend voor gebruik van het desbetreffende werk door 
opdrachtgever zelf of door personen of instellingen die de werkzaamhe-
den van opdrachtgever in dier voege overnemen of voortzetten, dat zij in 
zoverre met opdrachtgever te vereenzelvigen zijn. Gebruik door derden is 
derhalve niet toegestaan dan na schriftelijke toestemming van B.J.idee. 
Voor zover B.J.idee daartoe de bevoegdheid bezit, wordt onder de hierbo-
ven nader aangeduide voorwaarden tevens licentie verleend ten aanzien 
van werken, in het kader van de uitvoering van de opdracht door derden 
ten behoeve van opdrachtgever gemaakt. 

3. Intellectuele eigendomsrechten en alle plannen, projecten en materialen, 

voortvloeiende uit de werkzaamheden, zullen op het moment dat de des-
betreffende relatie tussen opdrachtgever en B.J.idee eindigt, voorzover zij 
aan B.J.idee toebehoren en voor overdracht vatbaar zijn, aan opdrachtge-
ver worden overgedragen, nadat al hetgeen - waaronder mede te begrij-
pen de afkoop van eventuele ontwikkelingskosten en rechten van 
intellectuele eigendom - opdrachtgever aan B.J.idee verschuldigd is, is vol-
daan. Alsdan zal B.J.idee ook zonder uitstel de media schriftelijk opdracht 
verstrekken om de nog af te nemen restanten van de gecontracteerde 
mediaruimte/-tijd over te schrijven naar opdrachtgever dan wel een door 
hem aan te wijzen derde. Voorzover rechten van intellectuele eigendom 
van derden in het geding zijn, zal B.J.idee, op verzoek van opdrachtgever, 
met deze derden overleg plegen of volledige overdracht gewenst c.q. 
mogelijk is, mede gelet op de daaraan verbonden kosten. 

4. Opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot 
enig verder of ander gebruik van het in opdracht vervaardigde dan het 
tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik. Is ter zake niets overeen-
gekomen, dan geldt het eerste gebruik als overeengekomen. 

5. Opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot 
aanpassing van het in opdracht vervaardigde zonder uitdrukkelijke 
schriftelijke toestemming van B.J.idee. 

6. B.J.idee is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te signeren. 
7. Indien de onderneming van opdrachtgever, althans de relevante activiteit 

daarvan, om welke reden en op welke wijze dan ook wordt samenge-
bracht met, dan wel wordt voortgezet in een andere onderneming, is 
zowel opdrachtgever als de opvolgende onderneming hoofdelijk aanspra-
kelijk voor de nakoming van de verplichtingen van opdrachtgever.

Artikel 15: Afwikkeling relatie
1. Alle ontwerpen, reproductiematerialen, teksten, beschrijvingen, artistie-

ke prestaties, films en andere publiciteitsmaterialen die zich bij het einde 
der relatie als gevolg van de relatie bij B.J.idee bevinden, zullen door hem 
op eerste aanvraag kosteloos aan de opdrachtgever worden overgedragen, 
nadat al hetgeen de opdrachtgever aan hem verschuldigd is, uit welken 
hoofde ook, zal zijn voldaan. Alsdan zal B.J.idee ook zonder uitstel de 
media schriftelijk opdracht verstrekken om de nog af te nemen restanten 
van de gecontracteerde mediaruimte/-tijd over te schrijven naar de 
opdrachtgever dan wel een door hem aan te wijzen derde.

2. In de situatie dat de (relevante activiteit(en) van de onderneming van de 
opdrachtgever om welke reden, op welke wijze en in welke vorm dan ook 
wordt samengebracht met, dan wel wordt voortgezet in een andere 
onderneming, ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de onder 1 
bedoelde verplichtingen van de opdrachtgever een hoofdelijke aanspra-
kelijkheid voor de oorspronkelijke en opvolgende onderneming.

Artikel 16: Ontbinding, schadevergoeding en verval
1. B.J.idee heeft het recht de overeenkomst geheel danwel gedeeltelijk te 

ontbinden, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en 
rente, indien:

 - opdrachtgever een van de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet 
tijdig of niet behoorlijk nakomt;

 - opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt;
 - een aanvraag tot faillissement tegen of door opdrachtgever wordt inge-

diend;
 - conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd ten laste van 

opdrachtgever;
 - opdrachtgever een rechtspersoon is en de rechtspersoon wordt ontbon-

den, dan wel, indien opdrachtgever een natuurlijk persoon is, opdrachtge-
ver overlijdt of niet meer bij machte is zijn bedrijf uit te oefenen;

 - zich overigens omstandigheden voordoen welke de verhaalsmogelijk-
heden van B.J.idee in gevaar brengen.

 Een en ander geldt zonder dat op B.J.idee enige verplichting tot schadever-
goeding rust.

2. In dat geval heeft B.J.idee het recht alle door haar geleverde zaken te ver-
wijderen en terug te nemen.

3. Opdrachtgever is verplicht B.J.idee daartoe alle medewerking te verlenen, 
met name door haar c.q. door haar aangewezen personen toegang tot het 
bedrijf of andere door hem gebruikte ruimten te (doen) verlenen. 
Opdrachtgever geeft hiervoor reeds nu voor alsdan toestemming.

4. De kosten van terugname, opslag en verkoop van deze zaken komen voor 
rekening van opdrachtgever.B.J.idee heeft het recht hetzij de zaken onder 
haar te houden totdat opdrachtgever zijn verplichtingen met inbegrip 
van rente, kosten en schadevergoeding volledig heeft voldaan, hetzij de 
zaken aan derden te verkopen, in welk geval de netto-opbrengst in min-
dering wordt gebracht op het door opdrachtgever totaal verschuldigde.

5. In het geval de overeenkomst wordt ontbonden heeft B.J.idee recht op ver-
goeding door opdrachtgever van de door haar geleden vermogensschade, 
tenzij de ontbinding het gevolg is van verzuim of overmacht aan de zijde 
van B.J.idee.

6. B.J.idee is alleen dan in verzuim indien zij van opdrachtgever een schrifte-
lijke ingebrekestelling heeft ontvangen, waarin haar nog een redelijke ter-
mijn wordt gegeven teneinde haar verplichtingen na te komen en 
nakoming daarvan binnen deze termijn uitblijft. 

7. Onverminderd het hiervoor bepaalde vervallen de vorderingen van 
opdrachtgever na verloop van één jaar na het ontstaan ervan.

Artikel 17: Toepasselijk recht/bevoegde rechter
1. Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht 

van toepassing. Het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale 
koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, gesloten te Wenen is 
niet van toepassing.

2. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burger-
lijke rechter zal elk geschil tussen partijen, in het geval de Rechtbank 
bevoegd is, worden beslecht door de Arrondissements-rechtbank te 
Utrecht/Zwolle. B.J.idee blijft echter bevoegd de wederpartij te dagvaar-
den voor de volgens de wet of het toepasselijke verdrag bevoegde rech-
ter of het geschil aan arbitrage te onderwerpen.


