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1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing
op alle offertes en overeenkomsten van en door Up
Next B.V.
1.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn
slechts geldig als ze schriftelijk zijn overeengekomen.
Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn
niet van toepassing, tenzij Up Next B.V. deze
schriftelijk heeft aanvaard.

2 Aard van de overeenkomst

2.1 Partijen sluiten een dienstverleningovereenkomst.
2.2 Tussen partijen ontstaat in geen geval een
gezagsverhouding. Er is nooit sprake van salarisbetalingen, maar van vergoedingen voor geleverde
diensten of producten. Er is geen sprake van
persoonlijke onvervangbaarheid. Partijen sluiten dus in
geen geval een arbeidsovereenkomst.
2.3 Tenzij anders is overeengekomen, levert Up Next
consultancydiensten als inspanningsverplichting, de
overeenkomst is derhalve geen resultaatsverbintenis.

3 Facturen, BTW, betaling

3.1 Tenzij in de overeenkomst schriftelijk anders is
overeengekomen worden de dagen van een maand in
de daarop volgende maand gefactureerd.
3.2 Gereserveerde dagen die niet door de
opdrachtgever worden gebruikt, worden toch in de
afgesproken maand gefactureerd. Partijen bepalen in
onderling hoe de niet gebruikte adviesdagen daarna
worden ingepast.
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3.3 Bij aanvang van de overeenkomst wordt:
50% van het afgesproken bedrag gefactureerd,
25 % halverwege de looptijd van de overeenkomst en
25% een maand voor het einde van de overeenkomst.
3.4 Alle bedragen die in de offerte en onderhandeling
zijn genoemd, zijn exclusief gemaakte kosten. Up
Next B.V. overlegt tevoren over te maken kosten.
Goedgekeurde kosten worden apart vermeld op de
factuur.
3.5 Door Up Next B.V. wordt BTW in rekening
gebracht. Alle bedragen die in de overeenkomst
worden genoemd zijn exclusief BTW.
3.6 Betaling dient door de opdrachtgever plaats te
vinden binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum.
BIj uitblijven van betaling wordt na ingebrekestelling
de wettelijke rente in rekening gebracht.

4 Intellectuele eigendomsrechten

4.1 Up Next B.V. en of Pieter Haasnoot persoonlijk
behouden alle intellectuele eigendomsrechten, die
ontstaan door werkzaamheden in het kader van de
overeenkomst. Daaronder
tekening-, model-, merk-,
rechten,
evenals
alle
eigendomsrechten.

vallen alle octrooi-,
databank- en auteurs
andere
intellectuele

4.2 Up Next B.V. en of Pieter Haasnoot persoonlijk
behouden alle intellectuele eigendomsrechten op
concepten en formats voor games, social media,
radio, tv en andere media pro- gramma’s, evenals alle
bronbestanden, werkwijzen, teksten, vormgeving,
merken, handelsnamen, beelden en ontwerpen.
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4.3 Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen
kan worden door middel van depot of registratie, zijn
uitsluitend Up Next en of Pieter Haasnoot persoonljk
daartoe bevoegd.
4.4 De overeenkomst regelt in geen geval de
overgang van auteursrechten, exploitatierechten of
enig ander intellectueel eigendomsrecht.
4.5 Indien de opdrachtgever wenst over te gaan tot
commerciële exploitatie van de auteursrechtelijk
beschermde werken van Up Next B.V. of van Pieter
Haasnoot, dan treden partijen in nader onderling
overleg over toestemming en een vergoeding
daarvoor aan Up Next B.V. of Pieter Haasnoot.
4.6 Het is niet toegstaan zonder voorafgaande
toestemming en zonder vermelding van de naam het
beschermde werk van Up Next B.V. en of van Pieter
Haasnoot openbaar te maken of te verveelvoudigen.
4.7 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn Up
Next B.V. en of Pieter Haasnoot persoonlijk te allen
tijde gerechtigd om in het colofon of in een titelrol, of
op een anderszins gebruikelijke wijze hun naam en
logo bij het beschermde werk te laten vermelden of
verwijderen.
4.8 Indien Up Next B.V. en of Pieter Haasnoot
persoonlijk dit wensen, zal het te verveelvoudigen
werk worden voorzien van het symbool ©, onder
vermelding van de naam en het jaar van eerste
openbaarmaking, c.q. het jaar en of nummer van een
internationaal depot.

© 2012 all rights reserved by Up Next
for media devoted to positive change

Algemene voorwaarden (4)

4.9 Up Next B.V. en of Pieter Haasnoot persoonlijk
zijn gerechtigd de beschermde werken door middel
van het treffen van maatregelen of technische
voorzieningen te beschermen. Het is niet toegestaan
om
deze
voorzieningen
of
maatregelen
te
verwijderen.
4.10 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen,
blijven door Up Next B.V. en of Pieter Haasnoot
persoonlijk tot stand gebrachte werktekeningen,
illustraties,prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen,
schetsen, films en andere materialen of bestanden,
eigendom van Up Next B.V. en of van Pieter Haasnoot
persoonlijk, ongeacht of deze aan de Opdrachtgever
of aan derden ter hand zijn gesteld.
4.11 Na het voltooien van de overeenkomst hebben
noch de Opdrachtgever noch Up Next B.V. jegens
elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de
gebruikte informatie, materialen en gegevens.

5 Uitsluiting aansprakelijkheid

5.1 Up Next B.V. en of Pieter Haasnoot verrichten de
consultancydiensten ten behoeve van besluitvorming
door de medewerkers en de directie van de
opdrachtgever. Up Next B.V. en of Pieter Haasnoot
persoonlijk sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor
directe of indirecte schade, die het gevolg is van de
toepassing van adviezen of van de werkzaamheden.
5.2 Up Next B.V. en of Pieter Haasnoot persoonlijk
zijn niet aansprakelijk voor enige schade geleden door
de opdrachtgever als gevolg van een tekortkoming in
de nakoming van deze vereenkomst of anderszins,
behoudens het geval dat de schade het gevolg is van
grove nalatigheid of opzet.
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5.3 In geen geval zijn Up Next B.V. en of Pieter
Haasnoot aansprakelijk voor door de opdrachtgever
of derden geleden indirecte schade, waaronder mede
te begrijpen bedrijfsschade of gevolgschade of
gederfde winst of gemiste besparingen of schade
door bedrijfsstagnatie.
5.4 In geen geval is Up Next B.V. en of Pieter
Haasnoot jegens de opdrachtgever aansprakelijk voor
tekortkomingen van derden met wie Up Next B.V. en
of Pieter Haasnoot persoonlijk in het kader van de
overeenkomst ten behoeve van de opdrachtgever
overeenkomsten aangaan.
5.5 De aansprakelijkheid van Up Next B.V. en of Pieter
Haasnoot persoonlijk voor een tekortkoming in de
nakoming van haar verplichtingen op grond van de
overeenkomst is in ieder geval beperkt tot maximaal
het factuurbedrag op grond van de overeenkomst
waarin Up Next B.V. en of Pieter Haasnoot persoonlijk
toerekenbaar zijn tekort geschoten.
5.6 Aansprakelijkheid is voorts beperkt tot het
bedrag dat in voorkomende gevallen onder de
bedrijfs-aansprakelijkheidsverzekering van Up Next
B.V. wordt uitgekeerd.
5.7 Opdrachtgever vrijwaart Up Next B.V. en of Pieter
Haasnoot persoonlijke ter zake van aanspraken van
derden verband houdende met een overeenkomst of
voortvloeiend
uit
de
uitvoering
van
een
overeenkomst.
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6 Vertrouwelijkheid

6.1 Gedurende en na afloop van deze overeenkomst
zullen partijen alle informatie die zij gedurende deze
overeenkomst van elkaar over elkanders onderneming
en activiteiten hebben verkregen, behandelen als
uiterst vertrouwelijk.
6.2 In geen geval worden aan derden in dit verband
mededelingen gedaan over informatie, waarvan
partijen konden weten dat die als vertrouwelijk zou
moeten worden beschouwd.

7 Toepasselijk recht, geschillen

7.1 De Overeenkomst tussen de opdrachtnemer en
de opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands
recht.
7.2 Geschillen in verband met deze overeenkomst
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te
Amsterdam.

Amsterdam,
01.01.2012
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Contact

Persoonlijk contact

We horen het graag als u vragen hebt over deze
algemene voorwaarden van Up Next B.V.
We geloven niet in multitasken, dus we zijn geen
bellers. We storen u niet graag bij wat u aan het doen
bent. Maar belt u ons gerust. We bellen wij u snel
terug.
0031 6 21277054
We mailen, sms-en en what’s-appen. We hanteren
geen kantooruren, dus u kunt ons altijd contacten.
Ook in de avonduren of in het weekend.

Bezoekadres

Amsterdam, Europe

E-mailadres

pieterhaasnoot@me.com

Website

www.upnext.nl
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