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ALGEMENE VOORWAARDEN
ONTWIKKELAAR/AUTEUR/VORMGEVER LEERMIDDELEN

Definities
In deze algemene voorwaarden zijn de volgende termen gebruikt:
Johnnies Artwork: het bedrijf dat de dienst van ontwikkelaar/ en/of auteur levert;
Opdrachtgever: bevoegde onderwijsinstelling of bedrijf waarmee JAW een overeenkomst aangaat;
De opdracht: het uit te voeren werk zoals wederzijds is vastgelegd in de overeenkomst.
Leermiddelen: lesmateriaal dat, op papier, digitaal of in welke andere vorm dan ook, inzetbaar is voor onderwijs.

Artikel 1 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden afgesloten tussen 

Johnnies Artwork (verder te noemen: JAW) en de vertegenwoordiger daarvan en met de vertegenwoor-
digers van de onderwijsinstellingen of bedrijven waarmee samengewerkt wordt (verder te noemen: 
opdrachtgever).

2. Van deze algemene voorwaarden kan alleen dan worden afgeweken, wanneer dit schriftelijk anders is 
overeen gekomen en schriftelijk is bevestigd door beide partijen.

3. Bij alle overeenkomsten die door JAW worden afgesloten, zijn uitsluitend de algemene voorwaarden 
van JAW van toepassing. Voorwaarden van andere partijen worden door JAW uitdrukkelijk afgewezen.

4. In het geval van een wijziging van een of meerdere bepaling van deze algemene voorwaarden, voor, 
tijdens of na de overeenkomst, blijven de overige voorwaarden geheel van toepassing.

5. Wanneer tussen de partijen een situatie zich voordoet die niet in deze algemene voorwaarden vastge-
legd is, zal de situatie in de geest van deze algemene voorwaarden beoordeeld worden.

6. Wanneer een van de bepalingen in deze algemene voorwaarden door JAW niet strikt wordt nageleefd, 
houdt dit niet automatisch in dat JAW het recht verliest om strikte naleving van de overige bepalingen 
van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Overeenkomst
1. Overeenkomsten worden alleen aangegaan na schriftelijke bevestiging via mail of per post.
2. Wanneer er in de communicatie verschrijvingen of vergissingen zijn gemaakt, zijn de partijen niet ver-

plicht om eraan te voldoen.

Artikel 3 Vertrouwelijke informatie
1. Partijen zullen alle informatie, bedrijfs- en andere gegevens van de andere partij en overige in het 

kader van de overeenkomst verworven informatie die redelijkerwijs als vertrouwelijk moet worden 
beschouwd, inclusief de inhoud van de overeenkomst, zorgvuldig bewaren en geheim houden.

Artikel 4 Tarieven en kosten
1. Kosten, zijnde drukkosten of andere kosten van derden, alsmede alle met de uitvoering van de opdracht 

samenhangende kosten die in het kader van de overeenkomst gemaakt zijn en niet in de overeenkomst 
gespecificeerd zijn, zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht.

2. Voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle bedragen altijd exclusief verschuldigde omzetbe-
lasting.

3. JAW zal een verantwoording van uren en kosten bijhouden en deze op verzoek van de opdrachtgever ter 
beschikking stellen. Deze verplichting geldt niet indien er een vaste prijs is afgesproken in de overeen-
komst voor de uit te voeren werkzaamheden.
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Artikel 5 Leveringen en wijzigingen
1. Alle leveringen worden geacht te geschieden ter plaatse waar JAW is gevestigd, tenzij anders is over-

eengekomen.
2. In een offerte of overeenkomst vastgelegde leveringstermijnen zijn altijd bij benadering en nimmer als 

fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel schriftelijk uitdrukkelijk is vastgelegd.
3. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door, na-

mens of in aantoonbaar belang van partij aangebracht, die hogere kosten of uurbesteding veroorzaken 
dan bij overeenkomst vastgelegd, worden partij in rekening gebracht.

4. Door JAW geaccordeerde veranderingen die een vermindering van kosten als gevolg hebben, zullen aan-
leiding geven tot een proportioneel lager bedrag dan is overeengekomen.

5. De offerte of overeenkomst van JAW is te allen tijde maatgevend voor de uitvoering van de opdracht. 
Veranderingen of wijzigingen in de uit te voeren opdracht door partij ingegeven na het tekenen van de 
overeenkomst of uitgeven van de offerte, dienen tijdig en schriftelijk door partij bij JAW worden aan-
gegeven en zijn slechts bindend wanneer JAW dit schriftelijk heeft bevestigd of daadwerkelijk heeft 
uitgevoerd. Worden wijzigingen of veranderingen mondeling doorgegeven, dan is het risico voor de wijze 
uitvoering daarvan geheel voor partij.

6. Wijzigingen of veranderingen geven JAW het recht tot aanpassing van levertijd zoals vastgelegd in of-
ferte of overeenkomst, waarna lid 2 van dit artikel van toepassing zal zijn.

Artikel 6 Eigendommen wederpartij
1. Eigendommen van partij die aan JAW gedurende de uitvoering van de opdracht zijn toevertrouwd, zul-

len bij gebruik of bewaring met dezelfde zorg worden behandeld gelijk JAW dat zelf zou doen bij haar 
eigen zaken.

2. Onverminderd het in het vorige lid en elders in de algemene voorwaarden beschreven, draagt opdracht-
gever/partij het risico voor bedoelde zaken. Indien hij het bedoelde risico gedekt wil zien, dient hij voor 
eigen rekening voor verzekering zorg te dragen.

Artikel 7 Auteursrecht
1. Het auteursrecht is geldig voor de teksten, audio en (bewegende) beelden die JAW heeft vervaardigd.
2. Partijen mogen alleen dan het door JAW geschreven, ontworpen lesmateriaal gebruiken en vermenigvul- 

digen, in welke vorm en op welk medium dan ook, wanneer hier schriftelijk toestemming voor gegeven 
is. JAW blijft eigenaar van het door JAW ontwikkelde educatief materiaal.

3. Tenzij anders schriftelijk vastgelegd, behoudt JAW zich het recht voor de door JAW vervaardigde tekst 
voor ander opdrachtgevers te gebruiken.

Artikel 8 Verzending en transport
1. In geval van levering van producten, zoals omschreven in overeenkomst/offerte, zoals drukwerk, digi-

tale dragers of media anderszins, zal de goedkoopst wijze van verzending gevolgd, tenzij anders over-
eengekomen. Bij elke andere wijze van verzending zijn de meerkosten voor rekening van partij.

2. Het risico van de levering gaat op partij over nadat kennis is gegeven van het gereed zijn van de leve-
ring ofwel op het moment van verzending.

Artikel 9 Betaling
1. Betaling dient plaats te vinden binnen 15 dagen na de factuurdatum en de daarop aangegeven valuta;
2. Bij een periode van werkzaamheden die langer is dan drie weken, is JAW gerechtigd tweewekelijks een 

factuur in te dienen bij opdrachtgever
3. Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door JAW bekendgemaakte bankrekening.
4. Wanneer de betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden zal JAW een herinnering sturen.
5. Wanneer de wederpartij niet, niet volledig of niet volledig aan de betalingsverplichting voldoet, is hij 

van rechtswege in overtreding JAW is dan bevoegd om de wettelijke handelsrente in rekening te brengen. 
Deze handelsrente wordt verrekend vanaf de dag dat de wederpartij in van zijn betalingsverplichting in 
gebreke is gebleven.
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6. Wanneer de wederpartij na herinnering nog niet tot betaling is overgegaan, behoud JAW zich het recht 
de lopende werkzaamheden, vastgelegd in de overeenkomst, stil te leggen tot de achterstallige beta-
ling is uitgevoerd.

7. Geleverde zaken blijven eigendom van JAW, totdat de volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Artikel 10 Overige onderwerpen
1. JAW zal zich inspannen de juiste en actuele informatie in leermiddelen te gebruiken.
2. JAW wordt door partij daarom gevrijwaard voor eventuele foutieve informatie, wanneer door externe 

omstandigheden de informatie veranderd is en JAW zich redelijkerwijs daarvan niet tijdig op de hoogte 
heeft kunnen stellen.

3. Partij en JAW dragen samen zorgt voor de juistheid van informatie. Mocht door beide partijen alsnog 
een onjuistheid worden aangetroffen in de leermiddelen, zal dit binnen de redelijk snelst mogelijke 
situatie de leermiddelen aangepast worden. De kosten hiervoor zullen dan gedeeld worden.

Artikel 11 Ontbinding
1. Wanneer de overeenstemming tussen JAW en partij schriftelijk bevestigd is, dan is de partij contractu-

eel gebonden aan de overeenstemming.
2. Bij annulering van de overeenkomst door partij tot 5 dagen voor de opdracht, worden er geen kosten 

in rekening gebracht. In overleg kan de overeenkomst op een ander moment plaatsvinden.
3. Bij annulering in de periode tussen de 5 dagen en 48 uur voor de opdracht, wordt de helft van het be-

drag in de overkomst in rekening gebracht.
4. Wanneer de opdracht binnen 48 uur wordt geannuleerd, wordt het volledige bedrag van de overeen-

komst in rekening gebracht.
5. Deze annuleringsvoorwaarden zijn op alle opdrachten en overeenkomsten van toepassing.

Artikel 12 Overmacht
1. JAW zal zich binnen alle redelijkheid inspannen over de werkzaamheden voortkomend uit de overeen-

komst zo goed mogelijk uit te voeren. In geval van toerekenbare tekortkoming van de zijde van JAW, is 
JAW slechts verplicht tot het geheel of gedeeltelijk (deze keuze is aan JAW) kosteloos opnieuw uitvoe-
ren van de opdracht of het geheel of gedeeltelijk terugbetalen van het gefactureerde bedrag.

2. Iedere aanspraak op het opnieuw geheel of gedeeltelijk uitvoeren van de opdracht of het geheel of 
gedeeltelijk terugbetalen vervalt 30 na uitvoering van de opdracht.

3. Behoudens directe of indirecte schade die door JAW of een vertegenwoordiger van JAW is veroorzaakt 
door roekeloosheid of opzet, aanvaart JAW geen aansprakelijkheid voor gevolgschade die voortvloeit 
uit of in relatie staat met de opdracht. Onder indirecte schade wordt onder meer begrepen schade van 
derden, schade door verlies of beschadiging van gegevens, imagoschade en immateriële schade. 

4. De aansprakelijkheid van JAW is in alle gevallen in totaal beperkt tot het bedrag dat voor de overeen-
komst in rekening is of zou worden gebracht, of het door de verzekeraar van JAW gedekte en uitge-
keerde bedrag, indien dat bedrag lager is.

Artikel 13 Geschillen en toepasselijk recht
1. Op alle rechtsverhoudingen tussen JAW en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
2. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene 

voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze alge-
mene voorwaarden.

 3. Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeen-
komst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in 
het arrondissement waarin de school ten tijde de van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.


