
	  
	  
	  
Algemene	  Voorwaarden	  PIECE	  OF	  CAKE	  –	  Marketing	  &	  PR	  	  
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TOEPASSELIJKHEID	  
	  
Artikel	  1	  
Deze	  algemene	  voorwaarden	  zijn	  van	  toepassing	  op	  alle	  rechtsbetrekkingen	  tussen	  
PIECE	  OF	  CAKE	  -‐	  Marketing	  &	  PR	  (verder	  te	  noemen	  POC)	  en	  de	  opdrachtgever,	  met	  
uitsluiting	  van	  algemene	  of	  andere	  voorwaarden	  van	  de	  opdrachtgever.	  Van	  deze	  
algemene	  voorwaarden	  van	  POC	  kan	  uitsluitend	  worden	  afgeweken,	  indien	  dit	  
tussen	  de	  partijen	  schriftelijk	  is	  overeengekomen.	  Wanneer	  POC	  werkzaamheden	  
verricht	  voor	  een	  opdrachtgever,	  zullen	  automatisch	  de	  door	  POC	  opgestelde	  
voorwaarden	  gelden.	  	  
	  
	  
HONORARIA,	  KOSTEN	  EN	  DECLARATIES	  
	  
Artikel	  2	  
De	  honoraria	  en	  declaraties	  van	  POC	  zijn	  of	  gebaseerd	  op	  uurtarieven	  zoals	  die	  
aan	  de	  opdrachtgever	  kenbaar	  zijn	  gemaakt	  of	  op	  een	  retainerfee,	  zulks	  ter	  bepaling	  
door	  POC,	  tenzij	  een	  andere	  wijze	  van	  beloning	  is	  overeengekomen.	  	  Verhogingen	  
worden	  pas	  berekend	  nadat	  zij	  schriftelijk	  aan	  de	  opdrachtgever	  zijn	  medegedeeld.	  Alle	  
berekende	  en	  begrote	  honoraria	  en	  retainerfees	  zijn	  exclusief	  BTW.	  
	  
Artikel	  2.1	  
Naast	  de	  honoraria	  en	  declaraties,	  reis-‐,	  administratie-‐	  en	  verblijfkosten	  kan	  POC	  
bureaukosten	  alsmede	  kosten	  van	  derden	  die	  POC	  in	  het	  kader	  van	  de	  uitvoering	  van	  de	  
aan	  haar	  verstrekte	  opdracht	  inschakelt,	  doorbelasten	  aan	  de	  opdrachtgever.	  Deze	  
kosten	  zullen	  vooraf	  	  worden	  voorgelegd.	  Onder	  bureaukosten	  worden	  onder	  andere	  
(niet	  limitatief)	  verstaan:	  telefoon-‐,	  fax-‐,	  porti-‐,	  fotokopieer-‐	  knipselkosten.	  Alle	  
overeengekomen	  en	  begrote	  bedragen	  zijn	  exclusief	  BTW.	  
	  
Artikel	  2.2	  
POC	  declareert	  maandelijks	  het	  over	  de	  voorgaande	  maand	  verschuldigde	  
honorarium/retainerfee,	  bureaukosten	  en	  kosten	  van	  derden,	  tenzij	  anders	  met	  de	  
opdrachtgever	  overeengekomen.	  In	  onderling	  overleg	  kan	  een	  betaald	  voorschot	  
hierop	  in	  mindering	  worden	  gebracht.	  Declaraties	  dienen	  binnen	  14	  dagen	  na	  
factuurdatum	  te	  worden	  voldaan.	  
	  



	  
	  
Bij	  gebreke	  van	  tijdige	  betaling	  van	  hetgeen	  verschuldigd	  is,	  is	  opdrachtgever	  van	  
rechtswege	  in	  verzuim.	  Indien	  opdrachtgever	  in	  verzuim	  is	  met	  de	  betaling	  van	  enig	  
bedrag,	  is	  hij	  vanaf	  de	  dag	  waarop	  het	  verzuim	  is	  ingetreden	  over	  het	  verschuldigde	  
bedrag	  een	  vertragingsrente	  aan	  POC	  verschuldigd.	  Deze	  vertragingsrente	  is	  gelijk	  
aan	  de	  handelsrente	  ex	  art.	  6:119a	  BW.	  Indien	  de	  opdrachtgever	  een	  natuurlijk	  persoon	  
is,	  dan	  geldt	  een	  vertragingsrente	  gelijk	  aan	  de	  wettelijke	  rente	  ex	  art.	  6:119	  BW.	  Is	  de	  
opdrachtgever	  in	  verzuim	  met	  het	  nakomen	  van	  één	  of	  meer	  van	  zijn	  verplichtingen,	  dan	  
komen	  de	  kosten	  ter	  verkrijging	  van	  voldoening	  buiten	  rechte	  voor	  rekening	  van	  
opdrachtgever.	  Deze	  buitengerechtelijke	  incassokosten	  worden	  gefixeerd	  op	  15%	  van	  
het	  onbetaalde,	  met	  een	  minimum	  van	  €	  50,-‐-‐.	  
	  
Artikel	  2.3	  
Opzegging	  
Opdrachtgever	  en	  opdrachtnemer	  kunnen	  te	  allen	  tijde	  de	  overeenkomst	  opzeggen	  met	  
inachtneming	  van	  een	  redelijke	  opzegtermijn.	  Opzegging	  dient	  schriftelijk	  per	  
aangetekende	  post	  aan	  de	  wederpartij	  te	  worden	  meegedeeld.	  Indien	  de	  opdracht	  
eindigt	  voordat	  die	  is	  voltooid,	  is	  opdrachtgever	  het	  honorarium	  verschuldigd	  voor	  de	  
werkzaamheden	  die	  ten	  behoeve	  van	  opdrachtgever	  	  zijn	  verricht	  
	  
Artikel	  	  2.4	  
Faciliteiten	  	  
Opdrachtgever	  verzorgt,	  indien	  noodzakelijk,	  een	  passende	  werkruimte,	  technische	  
faciliteiten	  en	  alle	  benodigde	  informatie	  om	  ervoor	  te	  zorgen	  dat	  de	  opdrachtnemer	  
succesvol	  de	  opdrachten	  kan	  uitvoeren.	  
	  
	  
GEHEIMHOUDING	  
	  
Artikel	  3	  
POC	  verplicht	  zich	  al	  hetgeen	  haar	  bij	  de	  uitoefening	  van	  haar	  werkzaamheden	  ter	  
kennis	  komt	  en	  waarvan	  zij	  geacht	  kan	  worden	  het	  vertrouwelijk	  karakter	  te	  
onderkennen,	  geheim	  te	  houden,	  tenzij	  die	  informatie	  buiten	  toedoen	  van	  POC	  al	  
publiek	  toegankelijk	  is.	  Alleen	  met	  toestemming	  van	  de	  opdrachtgever	  en/of	  op	  grond	  
van	  enige	  op	  haar	  rustende	  wettelijke	  verplichting	  is	  POC	  gerechtigd	  deze	  
geheimhouding	  te	  doorbreken.	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
EIGENDOMMEN	  VAN	  DE	  OPDRACHTGEVER	  
	  
Artikel	  4	  
POC	  zal	  zorgvuldig	  omgaan	  met	  betrekking	  tot	  zaken	  die	  haar	  door	  of	  vanwege	  de	  
opdrachtgever	  zijn	  toevertrouwd,	  maar	  aanvaardt	  geen	  enkele	  aansprakelijkheid	  in	  
verband	  daarmee	  zoals	  bijvoorbeeld	  voor	  het	  verloren	  gaan,	  beschadiging,	  
vernietiging	  of	  vermissing	  van	  goederen	  die	  haar	  door	  of	  vanwege	  de	  opdrachtgever	  
zijn	  toevertrouwd.	  De	  opdrachtgever	  wordt	  geacht	  de	  in	  dit	  artikel	  bedoelde	  goederen	  
voor	  eigen	  rekening	  en	  risico	  afdoende	  te	  hebben	  verzekerd.	  
	  
VERANTWOORDELIJKHEID	  
	  
Artikel	  5	  
De	  eindverantwoordelijkheid	  voor	  de	  inhoud	  van	  communicatieve	  uitingen	  in	  het	  kader	  
van	  de	  uitvoering	  van	  een	  opdracht	  berust	  bij	  de	  opdrachtgever.	  Indien	  tegen	  de	  
opdrachtgever	  een	  klacht	  wordt	  ingediend,	  dan	  beslist	  de	  opdrachtgever	  in	  overleg	  
met	  POC	  over	  de	  wijze	  van	  verweer	  daartegen.	  Indien	  (ook)	  POC	  in	  rechte	  
wordt	  aangesproken	  heeft	  POC	  het	  recht	  zelfstandig,	  eventueel	  onafhankelijk	  van	  
een	  eventueel	  verweer	  van	  de	  opdrachtgever,	  verweer	  te	  voeren.	  De	  opdrachtgever	  is	  
gehouden	  om	  in	  een	  dergelijk	  geval	  redelijke	  door	  POC	  gemaakte	  kosten	  in	  
verband	  met	  het	  gevoerde	  verweer	  te	  vergoeden.	  POC	  is	  nimmer	  aansprakelijk	  voor	  
meer	  dan	  de	  hoogte	  van	  het	  bedrag	  van	  de	  gefactureerde	  opdracht.	  
	  
AANSPRAKELIJKHEID	  
	  
Artikel	  6	  
POC	  is	  uitsluitend	  aansprakelijk	  voor	  directe	  schade	  veroorzaakt	  door	  een	  
toerekenbare	  tekortkoming	  van	  POC	  in	  de	  nakoming	  van	  enige	  op	  haar	  rustende	  
wezenlijke	  verplichting	  jegens	  de	  opdrachtgever.	  Voor	  bedrijfs-‐,	  gevolg-‐	  of	  indirecte	  
schade	  is	  POC	  in	  geen	  geval	  aansprakelijk,	  behoudens	  opzet	  of	  bewuste	  
roekeloosheid	  van	  POC	  of	  haar	  leidinggevende	  ondergeschikten.	  De	  
aansprakelijkheid	  van	  POC	  jegens	  de	  opdrachtgever	  is	  in	  voornoemde	  gevallen	  
beperkt	  tot	  het	  honorarium	  dat	  aan	  POC	  toekomt	  voor	  het	  gedeelte	  van	  een	  
uitgevoerde	  opdracht	  dat	  de	  schade	  heeft	  doen	  ontstaan.	  
POC	  is	  niet	  aansprakelijk	  voor	  afwijkingen,	  fouten	  en	  gebreken	  die	  onopgemerkt	  
zijn	  gebleven	  in	  de	  door	  de	  opdrachtgever	  goedgekeurde	  of	  gecorrigeerde	  proeven.	  
POC	  is	  voorts	  niet	  aansprakelijk	  voor	  schade	  aan	  eigendommen	  of	  anderszins	  die	  



	  
	  
door	  of	  in	  verband	  met	  de	  uitvoering	  van	  de	  opdracht	  ontstaat	  voor	  de	  opdrachtgever	  
of	  voor	  derden,	  hieronder	  begrepen	  maar	  niet	  beperkt	  tot	  medewerkers	  van	  de	  
opdrachtgever	  of	  de	  ingeschakelde	  derde(n).	  	  
POC	  zal	  de	  door	  de	  opdrachtgever	  ter	  beschikbaar	  gestelde	  producten	  voor	  
persbezoeken	  e.d.	  met	  alle	  zorg	  behandelen,	  maar	  is	  niet	  aansprakelijk	  voor	  enige	  
schade	  en/of	  diefstal	  van	  deze	  producten.	  Tevens	  dient	  de	  opdrachtgever	  te	  zorgen	  dat	  
deze	  producten	  op	  een,	  in	  overleg	  bepaald,	  adres	  	  worden	  afgeleverd	  en	  opgehaald.	  
	  
	  
COPYRIGHT	  

Artikel	  7	  
Het	  eigendom	  van	  door	  POC	  verstrekte	  ideeën,	  concepten	  en/of	  copywriting	  blijft	  
volledig	  bij	  POC	  of	  de	  ingeschakelde	  vormgever,	  tenzij	  uitdrukkelijk	  schriftelijk	  anders	  
overeengekomen	  wordt.	  In	  het	  laatste	  geval	  kan	  POC	  hiervoor	  een	  vergoeding	  bedingen.	  
Bij	  gebleken	  schending	  van	  het	  genoemde	  eigendom	  is	  POC	  gerechtigd	  hiervoor	  een	  zelf	  
vast	  te	  stellen	  doch	  redelijke	  vergoeding	  in	  rekening	  te	  brengen.	  POC	  behoudt	  het	  recht	  
de	  door	  de	  uitvoering	  van	  de	  werkzaamheden	  toegenomen	  kennis	  voor	  andere	  
doeleinden	  te	  gebruiken,	  voor	  zover	  hierbij	  geen	  vertrouwelijke	  informatie	  ter	  kennis	  
van	  derden	  wordt	  gebracht.	  	  Al	  het	  door	  POC	  vervaardigde	  materiaal	  mag	  zonder	  de	  
uitdrukkelijke	  toestemming	  van	  POC	  niet	  worden	  bewerkt	  of	  verwerkt	  in	  andere	  
producten	  dan	  waarvoor	  het	  oorspronkelijk	  gemaakt	  is,	  tenzij	  hiervoor	  expliciet	  
toestemming	  is	  verleend.	  
	  
SAMENWERKING	  DERDEN	  

Artikel	  8	  
Tijdens	  een	  samenwerking	  en	  gedurende	  een	  jaar	  na	  beëindiging	  van	  de	  samenwerking	  
c.q.	  dienstverlening,	  mogen	  relaties	  van	  POC	  niet	  van	  elkaars	  diensten	  c.q.	  opdrachten	  
gebruik	  maken.	  Bij	  geconstateerde	  overtreding	  is	  POC	  gerechtigd	  een	  vergoeding	  van	  
100	  euro	  per	  dag,	  zolang	  de	  overtreding	  voortduurt	  in	  rekening	  te	  brengen	  bij	  de	  
overtreder.	  
	  
VRIJWARING	  
	  
Artikel	  9	  
Opdrachtgever	  vrijwaart	  POC	  tegen	  alle	  vorderingen	  van	  derden	  die	  verband	  houden	  
met	  of	  voortvloeien	  uit	  de	  tussen	  POC	  en	  de	  opdrachtgever	  bestaande	  
rechtsbetrekking.	  
	  
TOEPASSELIJK	  RECHT	  
	  
Artikel	  10	  



Alle	  rechtsbetrekkingen	  tussen	  de	  opdrachtgever	  en	  POC	  worden	  beheerst	  door	  
Nederlands	  recht.	  Alle	  geschillen	  zullen	  bij	  uitsluiting	  worden	  onderworpen	  aan	  het	  
oordeel	  van	  de	  bevoegde	  rechter	  te	  Amsterdam.	  
	  
	  

	  
	  
UITVOERING	  VAN	  DE	  OPDRACHT	  
	  
Artikel	  11	  
11.1.	  Uitvoerder(s)	  
Opdrachtnemer	  bepaalt	  de	  wijze	  waarop	  en	  door	  welk(e)	  perso(o)n(en)	  de	  verleende	  
opdracht	  wordt	  uitgevoerd,	  doch	  neemt	  daarbij	  de	  door	  opdrachtgever	  kenbaar	  
gemaakte	  wensen	  zoveel	  mogelijk	  in	  acht.	  
	  
11.2	  Wijziging	  uitvoerder(s)	  
Als	  de	  opdrachtgever	  gedurende	  de	  looptijd	  van	  de	  overeenkomst	  een	  andere	  freelancer	  
die	  POC	  bij	  het	  project	  heeft	  betrokken,	  	  wenst	  te	  zien	  ingeschakeld,	  dan	  kan	  hij	  van	  POC	  
verlangen	  dat	  deze	  naar	  het	  beste	  vermogen	  zal	  zoeken	  naar	  een	  vervanger.	  Zolang	  deze	  
niet	  is	  gevonden,	  zal	  de	  opdrachtgever	  gehouden	  zijn	  tot	  betaling	  van	  het	  voor	  de	  
werkzaamheden	  van	  de	  eerst	  ingezette	  freelancer	  ten	  behoeve	  van	  de	  opdrachtgever	  
overeengekomen	  aantal	  dagdelen,	  ook	  als	  de	  eerst	  ingezette	  freelancer	  –	  dit	  ter	  keuze	  
van	  de	  opdrachtgever	  –	  geen	  werkzaamheden	  (meer)	  verricht.	  POC	  kan	  in	  overleg	  met	  
de	  opdrachtgever	  een	  andere	  freelancer	  voordragen	  indien	  het	  meent	  dat	  dit	  voor	  de	  
uitvoering	  van	  de	  opdracht	  noodzakelijk	  of	  beter	  is.	  De	  wijziging	  mag	  de	  kwaliteit	  van	  de	  
te	  verrichten	  werkzaamheden	  niet	  verminderen,	  noch	  de	  continuïteit	  van	  de	  opdracht	  
ongunstig	  beïnvloeden.	  
	  
Als	  de	  freelancer	  door	  arbeidsongeschiktheid	  verhinderd	  is	  om	  de	  aan	  de	  uitvoering	  van	  
de	  opdracht	  verbonden	  werkzaamheden	  te	  verrichten,	  dan	  is	  POC	  gerechtigd	  een	  andere	  
freelancer	  voor	  het	  verrichten	  van	  de	  werkzaamheden	  in	  te	  zetten.	  	  
	  


