
Algemene voorwaarden Studio L.E.O.

Artikel 1. Algemeen 

1.1	 	Deze	voorwaarden	gelden	voor	alle	offertes	en	overeen-kom-
sten	tussen	Studio	L.E.O.	en	een	Opdrachtgever	waarop	Studio	
L.E.O.	deze	voorwaarden	van	toepassing	heeft	verklaard,	voor	
zover	 van	 deze	 voorwaarden	 niet	 door	 partijen	 uitdrukkelijk	
en	schriftelijk	is	afgeweken.	

1.2		 	Eventuele	 afwijkingen	 op	 deze	 algemene	 voorwaarden	 zijn	
slechts	geldig	indien	deze	uitdrukkelijk	schriftelijk	zijn	over-
eengekomen.	

1.3	 	Indien	 een	 of	 meerdere	 der	 bepalingen	 in	 deze	 algemene	
voorwaarden	nietig	zijn	of	vernietigd	mochten	worden	blijven	
de	overige	bepalingen	van	deze	algemene	voorwaarden	vol-
ledig	 van	 toepassing.	 Studio	 L.E.O.	 en	 Opdrachtgever	 zullen	
alsdan	 in	 overleg	 treden	 teneinde	 nieuwe	 bepalingen	 ter	
vervanging	van	de	nietige	c.q.	vernietigde	bepalingen	overeen	
te	komen,	waarbij	indien	en	voor	zoveel	mogelijk	het	doel	en	
de	strekking	van	de	oorspronkelijke	bepaling	in	acht	worden	
genomen.

1.4	 	Wanneer	 de	 werkzaamheden	 van	 Studio	 L.E.O.	 bestaan	 uit	
het	bij	herhaling	verrichten	van	soortgelijke	werkzaamheden,	
dan	zal	de	daarvoor	geldende	overeenkomst,	tenzij	schriftelijk	
anders	is	overeengekomen,	gelden	voor	onbepaalde	tijd.	Deze	
overeenkomst	kan	slechts	worden	beëindigd	door	schriftelijke	
opzegging,	met	inachtneming	van	een	redelijke	opzegtermijn	
van	ten	minste	drie	maanden.

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes
2.1	 	Aanbiedingen	en	offertes	zijn	vrijblijvend;	zij	zijn	geldig	gedu-

rende	2	maanden,	tenzij	anders	aangegeven.	
2.2	 	De	 prijzen	 in	 de	 genoemde	 aanbiedingen	 en	 offertes	 zijn	

exclusief	 BTW	 en	 andere	 heffingen	 van	 overheidswege,	 als-
mede	eventuele	in	het	kader	van	de	overeenkomst	te	maken	
kosten,	 waaronder	 verzend-	 en	 administratiekosten,	 tenzij	
anders	aangegeven.	

2.3	 	Mondelinge	 toezeggingen	 zijn	 slechts	 geldig	 indien	 deze	
schriftelijk	zijn	bevestigd.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst
3.1	 	Studio	L.E.O.	zal	de	overeenkomst	naar	beste	inzicht	en	ver-

mogen	 en	 overeenkomstig	 de	 eisen	 van	 goed	 vakmanschap	
uitvoeren.

3.2	 	De	 Opdrachtgever	 draagt	 er	 zorg	 voor	 dat	 alle	 gegevens,	
waarvan	Studio	L.E.O.	aangeeft	dat	deze	noodzakelijk	zijn	of	
waarvan	de	opdrachtgever	redelijkerwijs	behoort	te	begrijpen	
dat	deze	noodzakelijk	zijn	voor	het	uitvoeren	van	de	overeen-
komst,	 tijdig	 aan	 Studio	 L.E.O.	 worden	 verstrekt.	 Indien	 de	
voor	de	uitvoering	van	de	overeenkomst	benodigde	gegevens	
niet	tijdig	aan	Studio	L.E.O.	zijn	verstrekt,	heeft	Studio	L.E.O.	
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.	

Artikel 4. Wijzigen en ontbinding van de overeenkomst
4.1	 	Indien	 tijdens	 de	 uitvoering	 van	 de	 overeenkomst	 blijkt	 dat	

het	voor	een	behoorlijke	uitvoering	noodzakelijk	 is	om	de	te	
verrichten	werkzaamheden	te	wijzigen	of	aan	te	vullen,	zullen	
partijen	tijdig	en	in	onderling	overleg	de	overeenkomst	dien-
overeenkomstig	aanpassen.	

4.2	 	Indien	 de	 overeenkomst,	 om	 welke	 reden	 dan	 ook,	 voortij-
dig	 wordt	 beëindigd,	 is	 het	 de	 Opdrachtgever	 niet	 (langer)	
toegestaan	 de	 hem	 ter	 beschikking	 gestelde	 ontwerpen	 te	
gebruiken	en	komt	elke	in	het	kader	van	de	opdracht	aan	de	
Opdrachtgever	verstrekte	licentie	te	vervallen.

4.3	 	Indien	 de	 overeenkomst	 tussentijds	 wordt	 opgezegd	 door	
opdrachtgever,	 heeft	 Studio	 L.E.O.	 recht	 op	 compensatie	
vanwege	 het	 daardoor	 ontstane	 en	 aannemelijk	 te	 maken	
bezettingsverlies,	tenzij	er	feiten	en	omstandigheden	aan	de	
opzegging	ten	grondslag	liggen	die	aan	Studio	L.E.O.	zijn	toe	
te	rekenen.	Voorts	 is	de	Opdrachtgever	alsdan	gehouden	tot	
betaling	van	de	declaraties	voor	 tot	dan	 toe	verrichte	werk-
zaamheden.	De	voorlopige	resultaten	van	de	tot	dan	toe	ver-
richte	werkzaamheden	zullen	dan	ook	onder	voorbehoud	ter	
beschikking	worden	gesteld	aan	de	Opdrachtgever.	

4.4	 	Indien	 de	 Opdrachtgever	 zijn	 verplichtingen	 jegens	 Studio	
L.E.O.	niet,	niet	tijdig	of	niet	behoorlijk	nakomt	alsmede	zijn	
faillissement	 is	 /	 wordt	 aangevraagd	 of	 indien	 hij	 op	 andere	
wijze	het	beheer	ofwel	de	leiding	over	zijn	bedrijf,	zaken	of	een	
deel	daarvan	verliest,	is	de	Opdrachtgever	van	rechtsweze	in	
verzuim	en	 is	elke	 vordering,	die	Studio	L.E.O.	heeft	of	 ver-
krijgt,	dadelijk	en	ineens	opeisbaar	zonder	dat	daartoe	enige	
ingebrekestelling	is	vereist.

4.5	 	Indien	de	overeenkomst	wordt	ontbonden	zijn	de	vorderingen	
van	 Studio	 L.E.O.	 op	 de	 opdrachtgever	 onmiddellijk	 opeis-
baar.	Indien	Studio	L.E.O.	de	nakoming	van	de	verplichtingen	
opschort,	behoudt	zij	haar	aanspraken	uit	de	wet	en	overeen-
komst.	

4.6	 	Studio	 L.E.O.	 behoudt	 steeds	 het	 recht	 schadevergoeding	 te	
vorderen.	

Artikel 5. Honorarium
5.1	 	Partijen	kunnen	bij	het	tot	stand	komen	van	de	overeenkomst	

een	vast	honorarium	overeenkomen.	
5.2	 	Indien	 geen	 vast	 honorarium	 wordt	 overeengekomen,	 zal	

het	 honorarium	 worden	 vastgesteld	 op	 grond	 van	 werkelijk	
bestede	 uren.	 Het	 honorarium	 wordt	 berekend	 volgens	 de	
gebruikelijke	 uurtarieven	 van	 Studio	 L.E.O.,	 geldende	 voor	
de	periode	waarin	de	werkzaamheden	worden	verricht,	tenzij	
een	daarvan	afwijkend	uurtarief	is	overeengekomen.	

5.3	 	Het	honorarium	is	en	eventuele	kostenramingen	zijn	exclusief	
BTW.	

5.4	 	Bij	 opdrachten	 met	 een	 looptijd	 van	 meer	 dan	 3	 maanden	
zullen	de	verschuldigde	kosten	periodiek	in	rekening	worden	
gebracht.	

5.5	 	Indien	 Studio	 L.E.O.	 met	 de	 opdrachtgever	 een	 vast	 hono-
rarium	 of	 uurtarief	 overeenkomt,	 is	 Studio	 L.E.O.	 niettemin	
gerechtigd	tot	verhoging	van	dit	honorarium	of	tarief.

5.6	 	Studio	L.E.O.	 is	gerechtigd	prijsstijgingen	door	te	berekenen	
indien	zij	 kan	aantonen	dat	 tussen	het	moment	 van	aanbie-
ding	en	levering,	de	tarieven	ten	aanzien	van	bijv.	lonen	aan-
merkelijk	zijn	gestegen.	

5.7	 	Bovendien	mag	Studio	L.E.O.	het	honorarium	verhogen	wan-
neer	tijdens	de	uitvoering	van	de	werkzaamheden	blijkt	dat	de	
oorspronkelijk	overeengekomen	dan	wel	verwachte	hoeveel-
heid	werk	 in	zodanige	mate	onvoldoende	werd	 ingeschat	bij	
het	sluiten	van	de	overeenkomst,	en	zulks	niet	toerekenbaar	
is	 aan	 Studio	 L.E.O.,	 dat	 in	 redelijkheid	 niet	 van	 haar	 mag	
worden	 verwacht	 de	 overeengekomen	 werkzaamheden	 te	
verrichten	tegen	het	oorspronkelijk	overeengekomen	honora-
rium.	

5.8	 	Studio	L.E.O.	zal	de	opdrachtgever	het	voornemen	tot	verho-
ging	van	het	honorarium	of	tarief	schriftelijk	kenbaar	maken.	
Studio	L.E.O.	zal	daarbij	de	omvang	van	en	de	datum	waarop	
de	verhoging	zal	ingaan,	vermelden.	

5.9	 	Indien	opdrachtgever	de	door	Studio	L.E.O.	kenbaar	gemaakte	
verhoging	van	het	honorarium	of	tarief	niet	wenst	te	aanvaar-
den,	 is	 opdrachtgever	 gerechtigd	 binnen	 zeven	 werkdagen	
na	de	bedoelde	kennisgeving	de	overeenkomst	schriftelijk	op	
te	zeggen,	dan	wel	de	opdracht	 te	annuleren	tegen	de	 in	de	
kennisgeving	van	Studio	L.E.O.	genoemde	datum	waarop	de	
prijs-	of	tariefsaanpassing	in	werking	zou	treden.



Artikel 6. Betaling
6.1	 	Betaling	dient	 te	geschieden	binnen	 14	dagen	na	 factuurda-

tum,	op	een	door	Studio	L.E.O.	aan	te	geven	wijze	in	de	valuta	
waarin	 is	 gedeclareerd.	 Bezwaren	 tegen	 de	 hoogte	 van	 de	
declaraties	schorten	de	betalingsverplichting	niet	op.

6.2	 	Studio	 L.E.O.	 heeft	 het	 recht	 haar	 honorarium	 maandelijks	
in	 rekening	 te	 brengen	 voor	 verrichte	 werkzaamheden	 en	
gemaakte	 kosten	 ten	 behoeve	 van	 de	 uitvoering	 van	 de	
opdracht.

6.3	 	Indien	de	Opdrachtgever	 in	gebreke	blijft	 in	de	betaling	bin-
nen	 de	 termijn	 van	 14	 dagen	 dan	 is	 de	 Opdrachtgever	 van	
rechtswege	 in	 verzuim.	 Opdrachtgever	 is	 alsdan	 een	 rente	
verschuldigd	 van	 1%	 per	 maand,	 tenzij	 de	 wettelijke	 rente	
hoger	is	in	welk	geval	de	wettelijke	rente	geldt.	De	rente	over	
het	opeisbaar	bedrag	zal	worden	berekend	vanaf	het	moment	
dat	opdrachtgever	 in	verzuim	is	tot	het	moment	van	voldoe-
ning	van	het	volledige	bedrag.	

	 	Alle	door	Studio	L.E.O.	gemaakte	kosten,	zoals	proceskosten	
en	 buitengerechtelijke	 en	 gerechtelijke	 kosten,	 daaronder	
begrepen	de	kosten	voor	juridische	bijstand,	deurwaarders	en	
incassobureaus,	gemaakt	 in	verband	met	 te	 late	betalingen,	
komen	ten	laste	van	de	Opdrachtgever.	De	buitengerechtelijke	
kosten	worden	gesteld	op	ten	minste	10%	van	het	factuurbe-
drag.	

6.4	 	In	geval	van	liquidatie,	faillissement,	beslag	of	surseance	van	
betaling	van	de	Opdrachtgever	zijn	de	vorderingen	van	Studio	
L.E.O.	op	de	Opdrachtgever	onmiddellijk	opeisbaar.	

6.5	 	Studio	 L.E.O.	 heeft	 het	 recht	 de	 door	 opdrachtgever	 gedane	
betalingen	te	laten	strekken	in	de	eerste	plaats	in	mindering	
van	 de	 kosten,	 vervolgens	 in	 mindering	 van	 de	 opengeval-
len	 rente	 en	 tenslotte	 in	 mindering	 van	 de	 hoofdsom	 en	 de	
lopende	 rente.	 Studio	 L.E.O.	 kan,	 zonder	 daardoor	 in	 ver-
zuim	te	komen,	een	aanbod	tot	betaling	weigeren,	 indien	de	
opdrachtgever	een	andere	volgorde	voor	de	toerekening	aan-
wijst.	Studio	L.E.O.	kan	volledige	aflossing	van	de	hoofdsom	
weigeren,	 indien	 daarbij	 niet	 eveneens	 de	 opengevallen	 en	
lopende	rente	alsmede	de	kosten	worden	voldaan.	

Artikel 7. Eigendom 
7.1	 	Tenzij	 anders	 overeengekomen,	 komen	 alle	 uit	 de	 opdracht	

voortkomende	 rechten	 van	 intellectuele	 eigendom	 –	 waar-
onder	 het	 octrooirecht,	 het	 modelrecht	 en	 het	 auteursrecht	
–	toe	aan	Studio	L.E.O..	Voorzover	een	dergelijk	recht	slechts	
verkregen	 kan	 worden	 door	 een	 depot	 of	 registratie,	 dan	 is	
uitsluitend	Studio	L.E.O.	daartoe	bevoegd.

7.2	 	Tenzij	anders	overeengekomen,	behoort	niet	tot	de	opdracht	
het	 uitvoeren	 van	 onderzoek	 naar	 het	 bestaan	 van	 octrooi-
rechten,	 merkrechten,	 tekening-	 of	 modelrechten,	 auteurs-
rechten	 en	 portretrechten	 van	 derden.	 Ditzelfde	 geldt	 voor	
een	eventueel	onderzoek	naar	de	mogelijkheid	van	dergelijke	
beschermingsvormen	voor	de	Opdrachtgever.

7.3	 	Tenzij	het	werk	er	zich	niet	voor	leent,	is	Studio	L.E.O.	te	allen	
tijde	gerechtigd	om	zijn/haar	naam	op	of	bij	het	werk	te	(laten)	
vermelden	of	verwijderen	en	is	het	de	opdrachtgever	niet	toe-
gestaan	zonder	voorafgaande	toestemming	het	werk	zonder	
vermelding	van	de	naam	van	Studio	L.E.O.	openbaar	te	maken	
of	te	verveelvoudigen.

7.4	 	Tenzij	 anders	 is	 overeengekomen,	 blijven	 de	 in	 het	 kader	
van	 de	 opdracht	 door	 Studio	 L.E.O.	 tot	 stand	 gebrachte	
werktekeningen,	 illustraties,	prototypes,	maquettes,	mallen,	
ontwerpen,	ontwerpschetsen,	 films	en	andere	materialen	of	
(elektronische)	bestanden,	eigendom	van	Studio	L.E.O.,	onge-
acht	of	deze	aan	de	opdrachtgever	of	aan	derden	ter	hand	zijn	
gesteld.

Artikel 8. Gebruik en licentie
8.1	 	Wanneer	 de	 opdrachtgever	 volledig	 voldoet	 aan	 zijn	 ver-

plichtingen	 ingevolge	 de	 overeenkomst	 met	 Studio	 L.E.O.,	
verkrijgt	 hij	 een	 exclusieve	 licentie	 tot	 het	 gebruik	 van	 het	
ontwerp	voorzover	dit	betreft	het	recht	van	openbaarmaking	
en	verveelvoudiging	overeenkomstig	de	bij	de	opdracht	over-
eengekomen	bestemming.	Zijn	er	over	de	bestemming	geen	
afspraken	gemaakt,	dan	blijft	de	licentieverlening	beperkt	tot	
dat	 gebruik	 van	 het	 ontwerp,	 waarvoor	 op	 het	 moment	 van	
het	 verstrekken	 van	 de	 opdracht	 vaststaande	 voornemens	
bestonden.	 Deze	 voornemens	 dienen	 aantoonbaar	 voor	 het	
sluiten	van	de	overeenkomst	aan	Studio	L.E.O.	bekend	te	zijn	
gemaakt.

8.2	 	De	opdrachtgever	is	zonder	de	schriftelijke	toestemming	van	
Studio	L.E.O.	niet	gerechtigd	het	ontwerp	ruimer	te	gebruiken	
dan	is	overeengekomen.

8.3	 	Tenzij	 anders	 is	 overeengekomen,	 is	 het	 de	 opdrachtgever	
niet	 toegestaan	 om	 zonder	 schriftelijke	 toestemming	 van	
Studio	 L.E.O.	 veranderingen	 in	 de	 voorlopige	 of	 definitieve	
ontwerpen,	aan	te	brengen	of	te	laten	aanbrengen.

8.4	 	Studio	L.E.O.	heeft	met	inachtneming	van	de	belangen	van	de	
opdrachtgever,	de	vrijheid	om	het	ontwerp	te	gebruiken	voor	
zijn	eigen	publiciteit	of	promotie.

Artikel 9. Geheimhouding
8.1	 	Beide	 partijen	 zijn	 verplicht	 tot	 geheimhouding	 van	 alle	

vertrouwelijke	 informatie	 die	 zij	 in	 het	 kader	 van	 hun	 over-
eenkomst	 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	infor-
matie.	

8.2	 	Indien,	op	grond	van	een	wettelijke	bepaling	of	een	rechterlijke	
uitspraak,	Studio	L.E.O.	gehouden	is	vertrouwelijke	informatie	
aan	door	de	wet	of	de	bevoegde	rechter	aangewezen	derden	
mede	te	verstrekken,	en	Studio	L.E.O.	zich	ter	zake	niet	kan	
beroepen	op	een	wettelijk	dan	wel	door	de	bevoegde	rechter	
erkend	 of	 toegestaan	 recht	 van	 verschoning,	 dan	 is	 Studio	
L.E.O.	niet	gehouden	tot	schadevergoeding	of	schadeloosstel-
ling	en	is	de	wederpartij	niet	gerechtigd	tot	ontbinding	van	de	
overeenkomst	op	grond	van	enige	schade,	hierdoor	ontstaan.	

Artikel 10. Aansprakelijkheid
9.1	 	Studio	L.E.O.	kan	niet	aansprakelijk	worden	gesteld	voor:
	 a.		fouten	in	het	materiaal	dat	door	de	Opdrachtgever	is	aange-

leverd;
	 b.	gegevens	in	folders,	catalogi,	offertes,	websites,	etc.;
	 c.		fouten	 van,	 door	 of	 namens	 de	 door	 Opdrachtgever	 inge-

schakelde	derden;
	 d.		gebreken	in	offertes	van	toeleveranciers	of	voor	overschrij-

dingen	van	prijsopgaves	van	toeleveranciers.
9.2	 	Studio	L.E.O.	is	nimmer	aansprakelijk	voor	indirecte	schade,	

daaronder	 begrepen	 gevolgschade,	 gederfde	 winst,	 gemiste	
besparingen	en	schade	door	bedrijfsstagnatie.	

Artikel 11. Overige bepalingen
10.1	 	De	 rechter	 in	 de	 vestigingsplaats	 van	 Studio	 L.E.O.	 is	 bij	

uitsluiting	 bevoegd	 van	 geschillen	 kennis	 te	 nemen,	 tenzij	
de	 kantonrechter	 bevoegd	 is.	 Niettemin	 heeft	 Studio	 L.E.O.	
het	 recht	 het	 geschil	 voor	 te	 leggen	 aan	 de	 volgens	 de	 wet	
bevoegde	rechter.	

10.2		Partijen	 zullen	 eerst	 een	 beroep	 op	 de	 rechter	 doen	 nadat	
zij	 zich	 tot	 het	 uiterste	 hebben	 ingespannen	 een	 geschil	 in	
onderling	overleg	te	beslechten.	

10.3		Op	elke	overeenkomst	tussen	Studio	L.E.O.	en	de	opdrachtge-
ver	is	Nederlands	recht	van	toepassing.


