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Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan 
Studio Arentz 
 
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitdrukkelijke uitsluiting van (algemene) 
voorwaarden van opdrachtgever. Deze Algemene Voorwaarden zijn vastgesteld door Studio 
Arentz en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Zij zijn tevens te vinden op 
www.studioarentz.nl. 

 
1    Definities 
 

1.1    Aanbieding:  de aanbieding zoals die door 
Studio Arentz aan de 
(beoogde) opdrachtgever is 
gezonden, waarin is 
aangegeven waarin de 
werkzaamheden zullen 
resulteren, binnen welke 
termijn en tegen welke 
vergoeding. 

1.2    Studio Arentz: de onderneming Studio 
Arentz geregistreerd onder 
kamer van Koophandel 
nummer 65958551. 

1.3    Opdracht: de getekende aanbieding, 
zijnde de overeenkomst van 
opdracht tussen Studio 
Arentz en de opdrachtgever 
tot het leveren van diensten 
en/of zaken. 

 
2     Inhoud van de opdracht 
 

2.1 De inhoud van de opdracht wordt 
bepaald door de omschrijving van de 
werkzaamheden in de aanbieding zoals 
omschreven in artikel 1.1, inclusief alle 
wijzigingen die naderhand in overleg 
worden aangebracht. 

2.2 Afwijkingen van deze Algemene 
Voorwaarden zijn slechts bindend nadat 
zij schriftelijk tussen partijen zijn 
overeengekomen en hebben slechts 
betrekking op de opdracht zoals die aan 
Studio Arentz is gegeven. 

 
3     Uitvoering van de opdracht 
 

3.1 Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten 
en/of verplichtingen voortvloeiende uit 
de opdracht over te dragen aan (een) 
derde(n). Studio Arentz mag voor de 

uitvoering van de opdracht niettemin 
gebruik maken van derden. 

3.2 De opdracht zal worden uitgevoerd 
binnen de in de aanbieding vermelde, 
geschatte termijn, tenzij zulks onder de 
gegeven omstandigheden redelijkerwijs 
niet kan worden gevergd. Indien 
overschrijding van de termijn dreigt, 
heeft Studio Arentz de plicht zo spoedig 
mogelijk met opdrachtgever te 
overleggen. Studio Arentz zal niet door 
het enkele verstrijken van de termijn in 
verzuim zijn. 

3.3 Met het aanvaarden van de opdracht 
verbindt Studio Arentz zich tot niet meer 
dan bij het uitvoeren van de 
opgedragen werkzaamheden te streven 
naar een voor opdrachtgever bruikbaar 
resultaat. Studio Arentz zal de opdracht 
naar beste inzicht en vermogen en 
overeenkomstig de eisen van goed 
vakmanschap uitvoeren. 

3.4 De opdrachtgever draagt er zorg voor 
dat alle gegevens, waarvan Studio 
Arentz aangeeft dat deze noodzakelijk 
zijn of waarvan de opdrachtgever 
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat 
deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren 
van de opdracht, tijdig aan Studio Arentz 
worden verstrekt. Indien de voor de 
uitvoering van de opdracht benodigde 
gegevens niet tijdig aan Studio Arentz 
zijn verstrekt, heeft Studio Arentz het 
recht de uitvoering van de opdracht op 
te schorten en/of de uit de vertraging 
voortvloeiende extra kosten volgens de 
gebruikelijke tarieven aan de 
opdrachtgever in rekening te brengen. 
De in artikel 3.2 genoemde termijn zal 
worden verlengd met eventueel 
hierdoor veroorzaakte vertraging.  

3.5 Opdrachtgever draagt het risico voor 
misverstanden ten aanzien van de 
inhoud en uitvoering van de opdracht 
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die hun oorzaak vinden in door Studio 
Arentz niet, niet juist, niet tijdig of 
onvolledig van de opdrachtgever 
ontvangen specificaties of andere 
gegevens. 

 
4     Voortijdige beëindiging opdracht 
 

4.1 Zowel de opdrachtgever als Studio 
Arentz kunnen te allen tijde de opdracht 
opzeggen. De opzegging dient schriftelijk 
te geschieden en onder vermelding van 
de reden(en) van opzegging en het 
tijdstip waartegen wordt opgezegd. 

4.2 Indien de opdracht wordt opgezegd, 
wordt afgerekend naar de stand van 
het werk op het moment van de 
opzegging. De opdrachtgever dient 
Studio Arentz de tot dan toe gemaakte 
kosten te vergoeden. 

4.3 Indien de opdracht wordt opgezegd, 
mag de opdrachtgever de tot dan toe 
vervaardigde ontwerpen niet realiseren 
dan na voorafgaande toestemming van 
Studio Arentz. Studio Arentz zal haar 
toestemming niet onthouden wanneer 
dat in strijd zou zijn met de 
gerechtvaardigde belangen van de 
opdrachtgever. 

 
5     Prijs en betaling 
 

5.1 De door opdrachtgever aan Studio 
Arentz te betalen prijs en termijnen zijn 
vastgelegd in de aanbieding en de 
opdracht. 

5.2 Tenzij anders vermeld, zijn alle in de 
aanbieding vermelde bedragen exclusief 
omzetbelasting (BTW). 

5.3 Studio Arentz behoudt zich het recht 
voor tussentijdse facturen te zenden 
en/of vooruitbetaling te verlangen. 

5.4 Opdrachtgever is verplicht tot betaling 
van de facturen binnen dertig (30) 
dagen na de dag van ontvangst van de 
factuur. Indien opdrachtgever de uiterste 
betaaldatum overschrijdt, is 
opdrachtgever verplicht tot betaling van 
zowel de wettelijke handelsrente als de 
kosten van invordering. 

5.5 De opdrachtgever die in gebreke blijft 
met betrekking tot de tijdige betaling van 

een declaratie is niet bevoegd de door 
Studio Arentz reeds aan hem verstrekte 
ontwerpen, schetsen en dergelijke te 
gebruiken. 

 
6     Geheimhouding 
 

6.1 Slechts indien zulks bij het verlenen van 
de opdracht schriftelijk is 
overeengekomen, verplicht Studio Arentz 
zich tot geheimhouding van de naam 
van opdrachtgever en van het feit dat 
de werkzaamheden zijn verricht. De 
verplichting tot geheimhouding vervalt in 
ieder geval twee (2) jaar na datum van 
de eindfactuur. 

6.2 Voor informatie van de opdrachtgever 
waarvan Studio Arentz bij de uitvoering 
van de opdracht kennisneemt en die 
door de opdrachtgever uitdrukkelijk als 
geheim te houden is aangemerkt, geldt 
een geheimhoudingsverplichting voor 
Studio Arentz. Deze 
geheimhoudingsverplichting is niet van 
toepassing op: 
a. informatie welke reeds bekend is 

bij Studio Arentz op het moment 
dat de informatie door 
opdrachtgever aan Studio Arentz 
wordt medegedeeld; 

b. informatie welke op rechtmatige 
wijze door Studio Arentz is 
verkregen van een derde; 

c. informatie die door eigen 
onderzoek van Studio Arentz is 
verkregen, zonder op enigerlei 
wijze gebruik te maken van de als 
geheim aangemerkte informatie. 

6.3 De geheimhoudingsplicht van Studio 
Arentz geldt niet indien en voor zover 
deze in strijd komt met het algemeen 
belang,  

6.4 Studio Arentz behoudt zich het recht 
voor mededeling te doen aan derden 
en/of te publiceren omtrent de aard, de 
globale inhoud van de opdracht en de in 
het kader van de opdracht verrichte 
activiteiten. 
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7     Recht op resultaten  
 

7.1 Opdrachtgever verkrijgt het volledige en 
vrije gebruiksrecht van de resultaten van 
de opdracht zoals door Studio Arentz 
aan opdrachtgever verschaft. Dit 
gebruiksrecht doet niet af aan het 
intellectuele eigendomsrecht zoals 
omschreven in artikel 7.4. 

7.2 Ontwerpen, tekeningen en andere 
stoffelijke objecten, welke het resultaat 
zijn van de opdracht, komen toe aan, c.q. 
zijn eigendom van opdrachtgever, 
behoudens auteursrecht en modelrecht 
van Studio Arentz.  

7.3 Studio Arentz is niet gehouden 
opdrachtgever te vrijwaren voor 
inbreuken door derden op het recht van 
opdrachtgever om over de resultaten 
van de opdracht te beschikken. 

7.4 Studio Arentz behoudt te allen tijde de 
volledige intellectuele eigendomsrechten, 
waaronder maar niet uitsluitend het 
auteursrecht en modelrecht van de 
kennis, werkwijze, modellen, 
computerprogramma voortgekomen uit 
de uitvoering van de opdracht. 

7.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 7.2 
heeft Studio Arentz te allen tijde het recht 
om de resultaten van de opdracht voor 
zichzelf te gebruiken en/of voor en/of 
door derden te laten gebruiken. 

7.6 Zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Studio Arentz is het 
opdrachtgever niet toegestaan: 
a. alle door Studio Arentz verstrekte 

stukken, zoals adviezen, ontwerpen, 
schetsen, tekeningen, modellen e.d. 
geheel of gedeeltelijk te 
verveelvoudigen en/of openbaar 
te maken door middel van druk, 
fotokopie, microfilm, in elektronische 
vorm of op welke andere wijze 
ook; 

b. door Studio Arentz verstrekte 
stukken geheel of gedeeltelijk te 
(doen) gebruiken ten behoeve van 
het instellen van claims, voor het 
voeren van gerechtelijke 
procedures, voor reclame of 
antireclame, keuringen en ten 
behoeve van werving in meer 
algemene zin; 

c. de naam en/of het beeldmerk van 
Studio Arentz, in welke verbinding 
dan ook, te gebruiken bij het 
openbaar maken van een deel of 
gedeelten van door Studio Arentz 
uitgebrachte stukken; 

d. de naam en/of het beeldmerk van 
Studio Arentz aan te brengen op of 
op andere wijze te verbinden aan 
zaken welke door Studio Arentz zijn 
beproefd, gecontroleerd of 
becommentarieerd of welke door 
Studio Arentz zijn vervaardigd. 

7.7 Studio Arentz heeft het uitsluitend recht 
tot openbaarmaking, verwezenlijking en 
verveelvoudiging van haar ontwerpen, 
tekeningen, schetsen, foto’s en alle 
andere afbeeldingen van zijn ontwerp, 
van maquettes en modellen alsmede 
van alle andere voorwerpen of 
informatiedragers die van haar ontwerp 
een afbeelding of voorstelling vormen. 

7.8 Studio Arentz heeft als enige het recht 
om van het uitwendige en inwendige 
van een naar haar ontwerp 
verwezenlijkt object foto’s of andere 
afbeeldingen te maken en deze te 
verveelvoudigen en openbaar te maken, 
doch Studio Arentz  behoeft de 
toestemming van de opdrachtgever 
voor het openbaar maken van foto’s of 
andere afbeeldingen die het inwendige 
van het object tonen na 
ingebruikneming. Aan zijn toestemming 
kan de opdrachtgever voorwaarden 
verbinden. 

 
8     Aansprakelijkheid 
 

8.1 Studio Arentz is slechts aansprakelijk voor 
schade die het rechtstreekse gevolg is 
van een aan Studio Arentz verwijtbare 
tekortkoming in de uitvoering van haar 
verplichtingen. Indien Studio Arentz 
aansprakelijk is voor door de 
opdrachtgever geleden schade, dan 
geldt dat Studio Arentz slechts 
aansprakelijk is voor directe schade van 
opdrachtgever tot maximaal de prijs die 
opdrachtgever krachtens artikel 5.1 
verschuldigd is. Vergoedingen die door 
Studio Arentz ten behoeve van de 
uitvoering van de opdracht aan derden 
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worden betaald, zijn in bovenbedoeld 
bedrag niet begrepen. Deze beperking 
van aansprakelijkheid geldt niet in geval 
van opzet of bewuste roekeloosheid van 
Studio Arentz. 

8.2 Studio Arentz is nimmer aansprakelijk 
voor indirecte schade, daaronder mede 
begrepen gevolgschade, gederfde 
winst, gemiste besparingen en schade 
door bedrijfsstagnatie. 

8.3 Voor schade van opdrachtgever 
voortvloeiende uit de toepassing en/of 
het gebruik van (een deel van) de 
resultaten van de opdracht, zijn Studio 
Arentz, haar personeel en niet-
ondergeschikten die door Studio Arentz 
bij de uitvoering van de opdracht zijn 
betrokken, niet aansprakelijk, tenzij 
sprake is van opzet of bewuste 
roekeloosheid aan de zijde van Studio 
Arentz. 

8.4 Opdrachtgever vrijwaart Studio Arentz 
voor alle aanspraken van derden uit 
hoofde van door deze derden geleden 
schade voortvloeiende uit de toepassing 
en/of het gebruik van (een deel van) de 
resultaten van de opdracht door 
opdrachtgever en/of derden aan wie 
de opdrachtgever deze resultaten ter 
beschikking heeft gesteld dan wel 
(anderszins) ter kennis heeft gebracht. 

8.5 Opdrachtgever is aansprakelijk voor 
schade die of letsel dat Studio Arentz, 
haar personeel en/of niet-
ondergeschikten die door Studio Arentz 
bij de uitvoering van de opdracht zijn 
betrokken dan wel zaken van Studio 
Arentz lijden c.q. oplopen tijdens het 
verblijf in verband met de opdracht op 
het terrein, in een vervoersmiddel en/of 
in c.q. op installaties van de 
opdrachtgever.  

8.6 Studio Arentz is niet aansprakelijk voor 
schade die of letsel dat opdrachtgever, 
zijn personeel en/of zijn zaken lijden c.q. 
oplopen tijdens de uitvoering van de 
opdracht. 

8.7 Studio Arentz, haar personeel en niet-
ondergeschikten die door Studio Arentz 
bij de uitvoering van de opdracht zijn 
betrokken, zijn niet aansprakelijk voor 
schade aan zaken van opdrachtgever 
die Studio Arentz in verband met de 

uitvoering van de opdracht onder zich 
heeft. 

8.8 Opdrachtgever vrijwaart Studio Arentz 
voor aanspraken van derden met 
betrekking tot rechten van intellectuele 
eigendom op door de opdrachtgever 
verstrekte zaken of gegevens, die bij de 
uitvoering van de opdracht worden 
gebruikt, alsmede voor aanspraken van 
derden wegens schade die ontstaat 
doordat bij gebruik en/of toepassing van 
(een deel van) de resultaten inbreuk 
wordt gemaakt op de rechten van 
derden. 

8.9 Aanspraken van opdrachtgever jegens 
Studio Arentz die voortvloeien uit c.q. 
verband houden met de uitvoering van 
de opdracht door Studio Arentz en/of 
door Studio Arentz bij de uitvoering van 
de opdracht ingeschakelde personen, 
vervallen volledig indien zodanige 
aanspraken niet binnen twee (2) jaar na 
de datum van de eindfactuur 
uitdrukkelijk kenbaar zijn gemaakt. 

 
9     Geschillen 
 

9.1 Verschillen van mening tussen 
opdrachtgever en adviseur worden 
zoveel mogelijk opgelost langs minnelijke 
weg. 

9.2 Alle geschillen die ontstaan naar 
aanleiding van en/of in verband met de 
opdracht of daaruit voortvloeiende 
overeenkomsten, zullen worden 
voorgelegd aan een bevoegde rechter. 

9.3 Op de opdracht en daaruit 
voortvloeiende overeenkomsten is 
Nederlands recht van toepassing. 

 

 

 

 

Studio Arentz 
Boomweg 11 

3235NG Rockanje 
Telefoon: 0621812351 

E-mail: info@studioarentz.nl 
www.studioarentz.nl 

KvK: 65958551 


