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ALGEMENE VOORWAARDEN VICAS TUINONTWERPEN
artikel 1. Algemeen
1.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en overeenkomst tussen Vicas Tuinontwerpen,
hierna te noemen “Vicas” en een Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
artikel 2. Uitvoering van de overeenkomst
2.1
Bij de beoordeling van de vraag of Vicas de overeenkomst op de juiste wijze heeft uitgevoerd, blijft de
esthetische waarde van het ontwerp buiten beschouwing.
artikel 3. Opschorting en ontbinding van de overeenkomst
3.1
Vicas is bevoegd de werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, als de Opdrachtgever niet volledig of niet tijdig zijn verplichtingen nakomt.
artikel 4. Betaling
4.1
Vicas is gerechtigd om periodiek te factureren. Betaling dient steeds te geschieden binnen 7 dagen na
factuurdatum.
4.2
Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever een rente verschuldigd ter hoogte van het geldende wettelijke rentepercentage, berekend vanaf de
vervaldag van de factuur.
artikel 5. Aansprakelijkheid
5.1
Indien Vicas aansprakelijk mocht zijn voor schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in
deze bepaling is geregeld, tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst.
5.2
Indien Vicas tekeningen van technische constructies gemaakt heeft, zijn deze bedoeld als indicatie
voor de uitvoering. De verantwoording voor het bouwen van een deugdelijke constructie en de aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit het bouwen van de constructie ligt geheel bij
de partij die de constructies bouwt.
5.3
De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanvragen van benodigde vergunningen en ontheffingen, en het aan Vicas verstrekken van relevante informatie over plaatselijke bouwvoorschriften. Vicas is niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het ontwerp aan deze voorschriften.
5.4
Verder is de navolgende aansprakelijkheid uitgesloten:
- maatafwijkingen in de uitvoering ten opzichte van plattegronden en kadastrale kaarten
- schade aan kabels en leidingen
- het niet aanslaan of doodgaan van beplanting.
artikel 6. Vrijwaring
6.1
De Opdrachtgever vrijwaart Vicas voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de uitvoering van
de overeenkomst.
6.2
De Opdrachtgever vrijwaart Vicas voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectueel eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
artikel 7. Intellectueel eigendom
7.1
Vicas garandeert dat het geleverde door haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk
kan beschikken.
7.2
Vicas behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet
en andere intellectuele wet- en regelgeving.
7.3
Vicas is gerechtigd om het ontwerp en foto’s van het werk te gebruiken voor eigen promotie en publiciteit.
7.4
De Opdrachtgever heeft pas het recht tot uitvoering van het ontwerp verworven, nadat hij de hiervoor
verschuldigde vergoeding heeft voldaan.
7.5
Het ontwerp van Vicas mag slechts eenmaal worden uitgevoerd.
7.6
Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Vicas schetsen, tekeningen of foto’s van het werk aan derden te verstrekken, openbaar te maken of te verveelvoudigen,
behalve voor zover de verwezenlijking van het werk dit noodzakelijk maakt.
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