Leveringsvoorwaarden van EXRO VOF, gevestigd te Rotterdam.
Kantoor houdende aan de van der Takstraat 31.
Onderstaande leveringsvoorwaarden zijn vastgesteld op 16 februari 1999 en ter inzage gelegd bij de Kamer
van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam en de Beneden-Maas.
Artikel 1
EXRO aanvaardt geen aansprakelijkheid, op welke wijze dan ook, voor onjuistheden met betrekking tot de
inhoud van de door haar geleverde producten. De opdrachtgever is in alle gevallen gehouden zelf het
eindproduct op inhoudelijke juistheid te onderzoeken.
Artikel 2
EXRO is verplicht tot geheimhouding met betrekking tot alle werkzaamheden die ze voor haar opdrachtgevers uitvoert, tenzij de opdrachtgever uitdrukkelijk verklaart deze geheimhouding niet noodzakelijk te achten.
Artikel 3
De opdrachtgever is gehouden alle voor de uitvoering van de bedongen werkzaamheden noodzakelijke
informatie tijdig en kosteloos ter beschikking te stellen. Tevens zal hij alle in redelijkheid te verlangen
ondersteuning kosteloos aan EXRO ter beschikking stellen.
Artikel 4
Indien partijen daartoe besluiten hebben zij het recht om planning en betalingsconditie, zoals geformuleerd
in de tussen hen geldende overeenkomst, te wijzigen.
Voorwaarde is dat partijen dit gezamenlijk overeenkomen en schriftelijk vastleggen.
Artikel 5
De schriftelijke vastlegging van de in artikel 4 genoemde wijzigingen kan middels brief geschieden, waarbij
een niet reageren van de ontvanger van dit schrijven binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst
beschouwd mag worden als het betuigen van instemming met de schriftelijk kenbaar gemaakte wijzigingen.
Artikel 6
EXRO is gehouden haar diensten te verlenen tegen de door haar in geaccepteerde offerte gestelde tarieven.
EXRO is niet gehouden deze tarieven te handhaven indien de termijn, als gesteld in de overeenkomst
overschreden wordt door oorzaken welke haar niet verweten kunnen worden.
Artikel 7
Indien de werkzaamheden plaats vinden op basis van nacalculatie terwijl de duur van de werkzaamheden
niet is vastgesteld, dan zijn de door EXRO genoemde uurtarieven bindend voor een periode van tenminste 1
jaar, waarbij herziening der tarieven na het verstrijken van deze periode van 1 jaar de opdrachtgever het
recht tot ontbinding biedt.
Artikel 8
Vertragingen in de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden welke veroorzaakt worden door
handelingen en beslissingen van de zijde van de opdrachtgever, zullen niet leiden tot wijziging van betalingstermijnen zoals deze in de overeenkomst gesteld zijn, tenzij beide partijen zulks expliciet overeenkomen.
Artikel 9
Prijzen en tarieven worden altijd exclusief omzetbelasting vermeld, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
Artikel 10
Overmacht heeft voor beide partijen een opschortende werking. Indien de overmachtsituatie zo lang duurt
dat van een der partijen in redelijkheid niet mag worden verlangd dat de werkzaamheden alsnog worden
voortgezet, wordt aan de overmacht-situatie de kracht van ontbinding toegekend.
Artikel 11
Onder overmacht wordt hier verstaan, elke bij het sluiten van de overeenkomst onvoorziene en onvoorzienbare situatie waardoor nakoming van (een deel van) de verplichtingen redelijkerwijs niet door de wederpartijen kan worden verlangd.
Artikel 12
Indien slechts een deel van de overeengekomen werkzaamheden wegens overmacht tijdelijk of definitief
onuitvoerbaar is geworden, heeft de aan de overmacht toegekende opschortende of ontbindende werking
slechts betrekking op dat deel van de overeengekomen werkzaamheden.
Artikel 13
De opheffing van de overmachtsituatie zoals hierboven omschreven zal, indien partijen tot opschorting
hadden besloten, automatisch leiden tot een verlenging van de gestelde termijnen met een periode die
tenminste gelijk is aan de periode dat de overmacht-situatie geduurd heeft, of zoveel langer als door de
gewijzigde omstandigheden noodzakelijk is geworden.
Artikel 14
Levering vindt plaats ten kantore van EXRO te Rotterdam, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 15
EXRO zal niet anders factureren dan op de tijdstippen zoals in de overeenkomst gesteld.

Artikel 16
Indien partijen dienaangaande geen regeling hebben getroffen, zal gefactureerd worden:
Bij audio-visuele producties:

a) Bij vastgestelde prijs :
50% van de overeengekomen prijs bij aanvang van de werkzaamheden;
50% van de overeengekomen prijs bij oplevering bij oplevering van het vertoningsgerede product.
b) Bij nacalculatie:
Per week of zoveel grotere termijnen als beide partijen wenselijk achten.
Bij overige diensten:
a) Bij vastgestelde prijs :
100% bij aflevering
b) Bij nacalculatie :
Per week of zoveel grotere termijnen als beide partijen wenselijk achten.
Artikel 17
Betaling van de door EXRO gestelde facturen geschiedt uiterlijk 14 dagen nadat de opdrachtgever deze
factuur ontvangen heeft.
Artikel 18
Bij niet of niet tijdig betalen is ingebrekestelling overbodig.
Artikel 19
Indien niet binnen deze gestelde termijn betaald is, is EXRO gerechtigd het factuurbedrag te verhogen met
2% per maand, gerekend in volle maanden.
Artikel 20
Indien niet gewerkt wordt op basis van een middels overeenkomst vastgestelde totaalprijs, is de opdrachtgever gehouden te betalen op basis van nacalculatie, gebaseerd op door EXRO verstrekte urenoverzichten.
Artikel 21
Materialen welke door EXRO gebruikt worden ter uitvoering van haar werkzaamheden, blijven eigendom van
EXRO en genieten uit die grond auteursrechterlijke bescherming. Hiervan kan worden afgeweken indien
partijen dat uitdrukkelijk overeenkomen.
Artikel 22
Materialen welke door de opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht aan EXRO ter beschikking zijn
gesteld blijven eigendom van de opdrachtgever. Hetzelfde geldt voor, al dan niet daarvan afgeleide,
producten die door EXRO in opdracht zijn vervaardigd.
Artikel 23
Aansprakelijkheid wegens wanprestatie dan wel uit onrechtmatige daad blijft beperkt tot vergoeding van die
schade die direct en aantoonbaar het gevolg van wanprestatie of onrechtmatige daad zijn. EXRO is niet
aansprakelijk voor omzet- en winstderving voortkomend uit wanprestatie of onrechtmatige daad.
Artikel 24
Verplichtingen tot schadevergoeding op grond van wanprestatie of onrechtmatige daad, zoals omschreven in
artikel 23 vervallen indien niet terstond nadat wanprestatie of onrechtmatige daad gesignaleerd is of kon zijn
daarvan schriftelijk is kennisgegeven aan EXRO.
Artikel 25
Indien de werkzaamheden door EXRO worden uitgevoerd op basis van een overeenkomst waarin termijnen
gesteld zijn, wordt de overeenkomst van rechtswege geacht ten einde te zijn bij het passeren van de laatste
termijn.
Artikel 26
De met betrekking tot overmacht genoemde omstandigheden en de daaruit volgende afwijkingen van
eventueel gestelde termijnen vormen een uitzondering op het in artikel 25 gestelde.
Artikel 27
Indien de opdrachtgever de samenwerking wenst te beëindigen zonder dat er sprake is van een overmachtsituatie, dan is hij daartoe gerechtigd op voorwaarde dat de opzegging schriftelijk en tenminste 30
dagen voordat de overeenkomst contractueel af zal lopen geschiedt. In dat geval is de opdrachtgever
gehouden alle kosten die EXRO ten behoeve van de resterende periode reeds gemaakt heeft of noodzakelijkerwijs nog zal moeten maken te vergoeden.
Artikel 28
Indien de werkzaamheden plaats vinden op basis van nacalculatie, zonder dat er met betrekking tot die
werkzaamheden duidelijke termijnen zijn gesteld, wordt de overeenkomst geacht beëindigd te zijn bij
aflevering van het gevraagde eindproduct.
Aldus gedaan en getekend te Rotterdam, 16 februari 1999,
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