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Artikel 1. Definities 

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:  

a. opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Parmois opdracht heeft gegeven tot het vervaardigen van zaken of 

het verrichten van werkzaamheden; 

b. Parmois: de gebruiker van de algemene voorwaarden: Parmois Marketing & Communicatie gevestigd aan het Kerkpad NZ 34 

te Soest, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 66707102; 

c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Parmois en de opdrachtgever; 

d. werk: alle concepten en teksten die en al het overige werk in de zin van de Auteurswet dat Parmois in opdracht van de 

opdrachtgever heeft vervaardigd. 

 

Artikel 2. Algemeen 

2.1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten. 

2.2. Eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.  

2.3. Wanneer door Parmois afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en 

strikte naleving van deze algemene voorwaarden te eisen. 

2.4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige 

bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Parmois 

vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt 

genomen. 

2.5. Parmois heeft het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Van toepassing is de versie van de algemene voorwaarden 

zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst. 

 

Artikel 3. Aanbod en prijzen 

3.1. Alle aanbiedingen van Parmois zijn vrijblijvend. 

3.2. Parmois is niet gebonden aan kennelijke vergissingen of verschrijvingen in het aanbod, offertes of e-mailberichten.  

3.3. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Parmois opgegeven eisen, specificaties 

en andere gegevens waarop Parmois haar aanbieding baseert. 

3.4. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief btw, reiskosten, materiaal- en verzendkosten, tenzij anders vermeld.  

3.5. Parmois heeft het recht prijsverhogingen van derden, voor zover na de offerte bekend geworden, aan de opdrachtgever door te 

berekenen.  

 

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst 

4.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever de offerte heeft geaccepteerd dan wel nadat de opdrachtgever op enige 

andere wijze uitdrukkelijk akkoord is gegaan met het aanbod van Parmois. 

 

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst 

5.1. De verbintenis betreft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. De honorering van Parmois is niet afhankelijk 

van het resultaat. 

5.2. Parmois kan niet garanderen dat het uitvoeren van de werkzaamheden leidt tot het door de opdrachtgever gewenste resultaat, 

zoals een omzetstijging, meer nieuwe klanten en/of meer naamsbekendheid. 

5.3. Voor de uitvoering van de overeenkomst kan Parmois afhankelijk zijn van (online) diensten, websites of software van derde partijen. 

5.4. Indien Parmois een termijn heeft aangegeven waarbinnen zij de werkzaamheden zal uitvoeren, dan is deze termijn niet als een 

fatale termijn te beschouwen. De opleveringstermijn kan o.a. verlengd worden indien de overeenkomst wordt gewijzigd, indien er 

sprake is van een overmachtssituatie of indien de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Parmois niet (tijdig) nakomt. 

 

Artikel 6. Meerwerk 

6.1. Parmois is gerechtigd meerwerk, betrekking hebbende op de reeds eerder overeengekomen werkzaamheden, tegen de dan 

geldende uurtarieven door te berekenen.  

 

Artikel 7. Verplichtingen van de opdrachtgever 

7.1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en zaken waarvan Parmois aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan 

de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan 

Parmois worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Parmois zijn 

verstrekt, dan heeft Parmois het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende 

extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 

7.2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens, ook indien 

deze van derden afkomstig zijn.  

7.3. De verstrekte gegevens dienen te voldoen aan de door Parmois voorgeschreven specificaties. 

7.4. Indien de opdrachtgever aan Parmois informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de 

informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten. 
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7.5. Indien door Parmois in het kader van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of op 

een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door Parmois in redelijkheid 

gewenste faciliteiten. 

7.6. De opdrachtgever vrijwaart Parmois voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst 

schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is. 

 

Artikel 8. Duurovereenkomst 

8.1. Zijn partijen een duurovereenkomst aangegaan, dan wordt de looptijd van de overeenkomst schriftelijk of via de e-mail vastgelegd. 

8.2. Een duurovereenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd, tenzij anders overeengekomen. 

8.3. Na het verstrijken van de looptijd wordt de duurovereenkomst automatisch stilzwijgend verlengd met de periode waarvoor de 

duurovereenkomst is aangegaan, tenzij anders overeengekomen. 

8.4. Partijen kunnen de duurovereenkomst tegen het einde van de looptijd opzeggen. Opzegging dient schriftelijk of via de e-mail te 

geschieden en met inachtneming van een maand opzegtermijn. 

 

Artikel 9. Betaling 

9.1. De opdrachtgever dient de abonnementskosten te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum.  

9.2. Andere, krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen, dient de opdrachtgever te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum. 

9.3. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde betalingstermijn, dan is de opdrachtgever van 

rechtswege in verzuim. In dat geval is de opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot 

aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek, aan Parmois verschuldigd. 

Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten 

laste van de opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van de 

verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 100,-. 

9.4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van 

opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al wijst de opdrachtgever een andere volgorde van toerekening aan. 

9.5. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling. 

9.6. Parmois kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, gegevens en documenten onder zich 

houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de opdrachtgever alle aan Parmois verschuldigde bedragen betaald 

heeft. 

9.7. Rechten worden aan de opdrachtgever steeds verleend onder de voorwaarde dat de opdrachtgever de daarvoor overeengekomen 

vergoedingen tijdig en volledig betaalt.  

9.8. De overeengekomen vergoeding is ook verschuldigd indien de opdrachtgever geen gebruik maakt van het werk. 

 

Artikel 10.Annulering 

10.1. Indien de opdrachtgever besluit om welke reden dan ook een opdracht te annuleren en/of van verdere uitvoering af te zien, dan is 

de opdrachtgever verplicht alle tot dan toe gemaakte kosten en bestede uren c.q. resterende maandtermijnen aan Parmois te 

vergoeden. 

 

Artikel 11. Opschorting en ontbinding 

11.1. Parmois is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te 

ontbinden, indien: 

a. de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt; 

b. na het sluiten van de overeenkomst Parmois ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de 

opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen; 

c. indien aan de opdrachtgever surseance van betaling is verleend; 

d. indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert; 

e. ten aanzien van de opdrachtgever een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard. 

11.2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van Parmois op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien 

Parmois de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. 

11.3. Parmois behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 

 

Artikel 12. Afwijkingen 

12.1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, concept, tekening, model, schema, 

theoretisch modellen of andere proef kunnen geen aanleiding vormen voor afkeuring van het werk, korting op de prijs, ontbinding 

van de overeenkomst of schadevergoeding, indien afwijkingen van geringe betekenis zijn.  

12.2. 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, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, 

te zijn.  
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Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten 

13.1. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van, zowel voorlopige als definitieve versies 

van het werk berusten bij Parmois.  

13.2. Parmois verleent de opdrachtgever, voor zover noodzakelijk voor gebruik van het werk, aan de opdrachtgever een beperkt, niet-

exclusief en niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten die berusten op het werk. De licentie geldt 

slechts nadat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen jegens Parmois heeft voldaan. 

13.3. Indien de opdrachtgever in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van Parmois, dan heeft Parmois het recht de 

overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op enige vorm van compensatie, 

en dan wordt alle schade die Parmois daardoor heeft geleden aan de opdrachtgever in rekening gebracht. 

13.4. Het is de opdrachtgever niet toegestaan wijzigingen in een ontwerp van Parmois aan te (doen) brengen zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van Parmois. Parmois zal deze toestemming niet op onredelijke gronden weigeren, doch zal tevens in de 

gelegenheid moeten worden gesteld op de voor haar gebruikelijke condities, dergelijke wijzigingen uit te (doen) voeren.  

13.5. Worden de intellectuele eigendomsrechten op het werk aan de opdrachtgever overgedragen, dan zullen partijen daarvoor een 

overeenkomst opstellen en ondertekenen. 

13.6. Tot de overeenkomst behoort niet het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van auteursrechten van derden op het materiaal 

dat door de opdrachtgever aan Parmois ter beschikking is gesteld. 

13.7. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke 

regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde projecten, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking 

gesteld zijn, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van 

derden en vrijwaart hij Parmois 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.  

13.8. Parmois is gerechtigd het in opdracht vervaardigde werk te signeren, dan wel te gebruiken voor eigen publiciteit of PR doeleinden. 

 

Artikel 14. Overmacht 

14.1. Van overmacht aan de zijde van Parmois is onder andere sprake indien Parmois verhinderd wordt haar verplichtingen uit de 

overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: storingen in de verbindingen van en met het internet, 

virusinfectie of computervredebreuk door derden, stroomstoring, storing in het e-mailverkeer, weersomstandigheden, 

natuurrampen, verkeersstoring, stakingen, diefstal, brand, ziekte van de natuurlijke persoon die namens Parmois de overeenkomst 

uitvoert, overheidsmaatregelen en fouten in software, website of (online) diensten van derden. 

14.2. In het geval dat Parmois door overmacht wordt verhinderd de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft Parmois 

het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of 

gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks naar haar keuze. 

14.3. Indien er sprake is van een overmachtssituatie, dan zal Parmois de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte 

stellen. 

14.4. De werkzaamheden die tot aan de overmachtssituatie zijn uitgevoerd worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht. 

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid en verjaring 

15.1. Parmois kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van: 

a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals 

o.a. omschreven in artikel 14.1; 

b. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de 

opdrachtgever te werk zijn gesteld. 

15.2. De opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde 

gegevens en stukken. Parmois is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de 

opdrachtgever aangeleverde gegevens, stukken en uitgewerkte ontwerpen onjuist en/of niet volledig zijn. De opdrachtgever 

vrijwaart Parmois tegen alle aanspraken ter zake. 

15.3. De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich 

te houden tot de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Parmois niet aansprakelijk worden 

gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden. 

15.4. Indien de opdrachtgever of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Parmois opgeleverde werk, sluit Parmois iedere 

aansprakelijkheid uit. 

15.5. Parmois is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door werkzaamheden, leveringen, 

(online) diensten, websites of software van derde partijen. 

15.6. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij, al dan niet naar aanleiding van een advies van Parmois, 

maakt. 

15.7. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het controleren van het werk voordat het werk gepubliceerd en/of verveelvoudigd 

wordt. Voor eventuele fouten in publicaties kan Parmois niet aansprakelijk worden gesteld. 

15.8. Parmois kan door de opdrachtgever niet aansprakelijk worden gesteld indien het resultaat voortvloeiende uit de werkzaamheden 

niet voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever. 

15.9. Parmois is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van 

telecommunicatiefaciliteiten. 
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15.10. Iedere aansprakelijkheid van Parmois voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval 

verstaan: winstderving, gemiste besparingen, omzetverlies, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, 

verlies of beschadiging van data, vertragingsschade, reputatieschade en opgelegde boetes. 

15.11. Indien Parmois aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Parmois beperkt tot het bedrag van 

de door de verzekeraar van Parmois gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade 

niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat 

gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Heeft de aansprakelijkheid betrekking op een 

duurovereenkomst, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat aan de opdrachtgever in rekening is gebracht in de 

maand waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan. Betaalde plaatsingskosten in media kunnen nimmer 

als schadevergoeding worden teruggevorderd. 

15.12. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Parmois, vervallen in ieder geval 

na 1 jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten 

en bevoegdheden.  

15.13. Indien de opdrachtgever goederen en/of materialen en/of voorzieningen ten behoeve van het uitvoeren van de werkzaamheden aan 

Parmois ter beschikking heeft gesteld en deze goederen en/of materialen en/of voorzieningen niet geschikt zijn voor het doel 

waarvoor zij aan Parmois ter beschikking zijn gesteld, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die daaruit voortvloeit. 

 

Artikel 16. Geheimhouding 

16.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van 

elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit 

voortvloeit uit de aard van de informatie. 

16.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Parmois gehouden is vertrouwelijke informatie aan door 

de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Parmois zich ter zake niet kan beroepen op een 

wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Parmois niet gehouden tot 

schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van 

enige schade, hierdoor ontstaan. 

 

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

17.1. De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Parmois wordt beheerst door het Nederlandse recht. 

17.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Parmois worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in 

het arrondissement waar Parmois gevestigd is. 
 


