Algemene leveringsvoorwaarden
Fortelle B.V.
ARTIKEL 1 ALGEMEEN

1.1)	Tenzij door partijen schriftelijk anders is overeengekomen,
zijn op iedere aanbieding, opdracht en/of overeenkomst,
hoe ook genaamd en van welke aard/strekking dan ook,
tussen Fortelle B.V. enerzijds en opdrachtgever anderzijds,
deze ‘algemene levering- en betalingsvoorwaarden’ van
toepassing. Dit geldt ook voor (nadere) aanbiedingen,
opdrachten en/of overeenkomsten tussen partijen waarbij
de toepasselijkheid van deze ‘algemene levering- en betalingsvoorwaarden’ niet nader (uitdrukkelijk) is ingeroepen.
1.2)	Door het plaatsen van een opdracht c.q. totstandkoming
van een overeenkomst, wordt de opdrachtgever geheel
geacht in te stemmen met de toepasselijkheid van deze
voorwaarden. De toepasselijkheid van voorwaarden
waarop de opdrachtgever zich eventueel beroept wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3)	Een afwijking van een aanbieding, opdracht en/of overeenkomst alsook afwijking van deze voorwaarden, is slechts
bindend voor zover Fortelle B.V. schriftelijkdie afwijking
(alsnog) heeft geaccepteerd.
ARTIKEL 2 AANBIEDINGEN

2.1) 	Aanbiedingen in welke vorm dan ook zijn voor Fortelle B.V.
vrijblijvend.
2.2)	
Alle aanbiedingen c.q. uitvoering van opdrachten zijn
gebaseerd op levering, zoals beschreven in de opdracht
bevestiging en ter aanvulling of bij gebreke daarvan,
uitgaande van normale omstandigheden en werkzaam

heden binnen normale werktijden op basis van de informatie waarvan uitgegaan mocht worden ten tijde v an het doen
van de aanbieding.
2.3)	Aanbiedingen zijn gebaseerd op deugdelijk, tijdig, duidelijk
en op eerste verzoek rechtstreeks van de opdrachtgever te
verkrijgen informatie c.q. nadere gegevens c.q. aan te
leveren materiaal. Bij afwijking daarvan zullen de daaruit
voortkomende gevolgen door Fortelle B.V. als meerwerk
worden beschouwd.
2.4)	
Werk voortvloeiend uit tussentijdse afwijkingen en/of
aanpassingen, al dan niet naar aanleiding van drukproeven
en/of gepresenteerde concepten c.q. opzetten en/of concept presentaties, zullen eveneens als meerwerk worden
beschouwd, tenzij aan de zijde van Fortelle B.V. sprake is
van ofwel grove schuld of opzet ofwel vooraf schriftelijk
anders was overeengekomen.
2.5)	Tenzij anders overeengekomen draagt Fortelle B.V. geen
intellectuele en/of industriële eigendomsrechten over,
ongeacht of die rechten bij haar rusten of bij derden, terzake
van de verstrekte ontwerpen, drukwerk, foto’s, afbeel
dingen, tekeningen, schetsen en/of offertes. Deze voortvloeisels van andermans intellectuele werk mogen zonder
haar uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd,
worden verspreid, aan derden worden getoond of op
andere wijze gebruikt worden, tenzij het betreft het vooraf
in de opdrachtbevestiging opgenomen gebruik ervan.
ARTIKEL 3 OMVANG EN AARD VAN DE OVEREENKOMST

3.1)	Voor de omvang en de aard van de overeenkomst is de
opdrachtbevestiging van Fortelle B.V. bindend alsmede
hetgeen in de administratie c.q. dossier van Fortelle B.V. is
terug te vinden.
3.2)	De overeenkomst bevat alleen de levering van die goederen, diensten en/of prestaties, die uitdrukkelijk zijn overeengekomen en dan in die aantallen, kwaliteiten en
gebruiksmogelijkheden die zijn opgegeven.
3.3)	In de overeenkomst is de bevoegdheid van Fortelle B.V.
begrepen om door haar verricht meerwerk afzonderlijk in
rekening te brengen, zodra het daarvoor in rekening te
brengen bedrag haar bekend is.
3.4)	Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door Fortelle
B.B. tijdens de uitvoering van de opdracht c.q. overeenkomst boven het in het contract of opdrachtbevestiging
uitdrukkelijk vastgelegde wordt gepresteerd alsmede datgene dat in deze algemene voorwaarden als meerwerk
wordt gedefinieerd of naar branche-opvatting als meerwerk moet worden beschouwd.
ARTIKEL 4 RISICO-CLAUSULE

4.1)	De bij de aanbieding en/of opdrachtbevestiging opgegeven
prijs is gebaseerd op de op dat moment kostenbepalende
factoren en tijdige, volledige en adequate aanlevering door
opdrachtgever van benodigde gegevens en/of materialen
aan Fortelle B.V.
4.2)	Indien gedurende het tijdvak, gelegen tussen de datum van
aanbieding en die van levering van de goederen of diensten
de prijzen van grondstoffen, materialen, materieel, energie,
lonen, sociale lasten, belastingen en/of andere kostenbe-

palende factoren, waaronder mede begrepen de door toeleveringsbedrijven aan Fortelle B.V. berekende prijzen,
wijzigingen ondergaan, is Fortelle B.V. gerechtigd de geoffreerde c.q. overeengekomen prijs dienovereenkomstig te
wijzigen.
4.3)	Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen en
partijen in het jaar voorafgaand aan die overeenkomst een
of meerdere overeenkomsten gelijk, gelijksoortig of zelfs
met gelijke of nagenoeg gelijke inhoud of stramien hebben
gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gehanteerde
calculatietarieven en methodes worden berekend.
4.4)	Bij gebreke van een eerdere transactie en prijsafspraak, zal
hetgeen gebruikelijk is in de branche verschuldigd zijn.
ARTIKEL 5 LEVERTIJD/OVERMACHT

5.1)	Tenzij schriftelijk anders overeengekomen gaat de levertijd
in op het laatste van de navolgende tijdstippen:
a. d
 e dag van totstandkoming van de overeenkomst;
b. de dag van ontvangst door Fortelle B.V. van de voor de
uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden,
gegevens, vergunningen e.d.;
c. de dag van vervulling van de voor het aanvangen der
werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;
d. de dag van ontvangst door Fortelle B.V. van hetgeen volgens de overeenkomst voor het aanvangen der werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
5.2)	
De opgegeven levertijd is geen fatale termijn maar een
indicatieve termijn, tenzij schriftelijk vooraf anders aangegeven. De levertijd is vastgesteld in de verwachting, dat
Fortelle B.V. haar werkzaamheden kan aanvangen en blijven
voortzetten als ten tijde van de aanbieding is te voorzien en
dat de nodige gegevens en materialen haar tijdig zullen
worden geleverd.
5.3)	Overschrijding van de levertijd kan, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij
deze, al dan niet in de vorm van een boete, bij schriftelijke
overeenkomst is bedongen of indien er sprake is van grove
schuld of opzet aan de zijde van Fortelle B.V.
5.4)	Indien op overschrijding van de levertijd een contractuele
boete is gesteld, is deze niet verschuldigd, indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van overmacht c.q.
een tekortkoming die niet te wijten is aan schuld aan de
zijde van Fortelle B.V., noch krachtens wet, rechtshandeling
of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening
komt.
5.5)	Wanneer de goederen en/of diensten na het verstrijken der
leveringstijd door de opdrachtgever niet zijn afgenomen,
blijven deze te zijner beschikking staan c.q. opgeslagen
voor zijn rekening en risico.
5.6)	Indien de tijdige of volledige levering geheel of gedeeltelijk
wordt verhinderd door overmacht c.q. een tekortkoming
die niet te wijten is aan de schuld van Fortelle B.V., noch
krachtens wet, rechtshandeling of in het v erkeer geldende
opvattingen voor haar rekening komt is Fortelle B.V.
gerechtigd haar werkzaamheden voor deze opdrachtgever
op te schorten, dan wel de overeenkomst, voor zover niet
uitgevoerd, te ontbinden en betaling te vorderen terzake
van het wel geleverde gedeelte, zonder gehoudenheid aan
de zijde van Fortelle B.V. enige schadevergoeding aan de
opdrachtgever te betalen.
5.7)	Onder overmacht c.q. een tekortkoming die niet te wijten is
aan de schuld van Fortelle B.V., noch krachtens de wet,
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen
voor haar rekening komt, wordt in deze algemene leveringen betalingsvoorwaarden verstaan elke van de wil van
Fortelle B.V. onafhankelijke omstandigheid – ook al was
deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst
reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst
blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daar niet
reeds onder begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het
bedrijf van Fortelle B.V. of een van haar leveranciers c.q.
hulppersonen.
ARTIKEL 6 INSCHAKELING DERDEN

6.1)	Indien zulks naar het oordeel van Fortelle B.V. redelijkerwijs
noodzakelijk is voor een goede vervulling van een opdracht,
dan wel uit de aard van de opdracht voortvloeit, is Fortelle
B.V. gerechtigd om namens en voor rekening van de
opdrachtgever derden opdracht tot levering of anderszins
terbeschikkingstelling van goederen en/of diensten te
geven.

7.3)	Commercialproductie- en (ether)mediakosten, porto- en
andere verspreidingskosten voor postreclame-zendingen
of andere kosten van derde(n), kunnen door Fortelle B.V.
aan de opdrachtgever vooraf in rekening zijn gebracht en
de betaling ervan door Fortelle B.V. te zijn ontvangen voor
het tijdstip, waarop voor Fortelle B.V. verschuldigdheid tot
betaling van deze kosten ontstaat.
7.4)	Vertraging van de facturen waarop die kosten zijn aangerekend, leiden tot opschorting c.q. verlenging met een zelfde
periode terzake de opeisbaarheid van hetgeen Fortelle B.V.
krachtens opdracht c.q. overeenkomst zou moeten presteren.
7.5)	Fortelle B.V. is te allen tijde gerechtigd alvorens te presteren,
of met de nakoming van haar opdracht voort te gaan, naar
haar oordeel voldoende zekerheid voor het nakomen van
de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever te verlangen. Wanneer zich zwaarwegende aanwijzingen voordoen
die twijfel aan de solvabiliteit van de opdrachtgever rechtvaardigen, is Fortelle B.V. gerechtigd de nakoming van haar
verplichtingen op te schorten totdat de opdrachtgever op
haar verzoek voornoemde zekerheid heeft gesteld voor de
nakoming van diens verplichtingen uit die overeenkomst.
7.6)	
Tevens is Fortelle B.V. gerechtigd, ook tussentijds, haar
werkzaamheden op te schorten, indien de opdrachtgever
in gebreke is bij de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, zelfs als de betalingsverplichting die niet is nagekomen
betrekking heeft op een of meerdere andere opdrachten
c.q. overeenkomsten van dezelfde opdrachtgever of daaraan gelieerde ondernemingen.
7.7)	
Indien in enig geval betaling van de hoofdsom of een
gedeelte daarvan in termijnen wordt toegestaan, zal de
omzetbelasting over het totale bedrag tegelijk met de eerste termijn opeisbaar zijn.
7.8)	Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen
fatale termijn betaalt, is hij van rechtswege in verzuim en
heeft Fortelle B.V. zonder enige ingebrekestelling het recht
hem vanaf de vervaldatum van de onbetaalde facturen een
rente in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente
plus 2% over het factuurbedrag. Gedeelten van een maand
worden als gehele maand berekend.
7.9)	Alle door Fortelle B.V. te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de
opdrachtgever en bedragen ten minste 15% van de te vorderen hoofdsom met een minimum van € 150,- indien nog
voor inschakeling van een advocaat of deurwaarder alsnog
tot betaling wordt overgegaan.
ARTIKEL 8 ZORGPLICHT

8.1)	Fortelle B.V. zal bij het verrichten van de werkzaamheden
voor de opdrachtgever de grootst mogelijke zorgvuldigheid
aangaande de belangen van de opdrachtgever in acht
nemen.
8.2)	Afbeeldingen, teksten, drukwerk, catalogi, foto’s, tekeningen en verdere door Fortelle B.V. verstrekte en voorgestelde
gegevens zijn met de grootst mogelijke zorg uitgezocht en
vervolgens vervaardigd, maar afwijkingen in kleur of aantallen of kwaliteit kunnen voorkomen. Bij geringe afwijkingen, gelet op de omvang van de opdracht of in geval van
niet redelijk van opdrachtgever om herstel of aanpassing te
vragen, gelet op geringe omvang van opdracht, dienen
deze afwijkingen te worden geaccepteerd door de
opdrachtgever en zijn geen reden voor ontbinding of
schadevergoeding.
ARTIKEL 9 GEHEIMHOUDINGSPLICHT

9.1)	Fortelle B.V. verplicht zich al hetgeen haar bij de uitoefening
van haar werkzaamheden ter kennis komt en dat van vertrouwelijke aard is of waarvan zij geacht kan worden het
vertrouwelijke karakter te onderkennen, geheim te houden.
Fortelle B.V. zal slechts op grond van een wettelijke plicht
dan wel toestemming van de opdrachtgever voornoemde
geheimhouding kunnen doorbreken.
ARTIKEL 10 GARANTIE EN RECLAMEREN

10.1)	Terzake van de bij levering vast te stellen eventuele gebreken dient de opdrachtgever binnen acht dagen nadat
Fortelle B.V. de door haar verrichte werkzaamheden aan de
opdrachtgever heeft geleverd of voorgelegd, of, indien
zulks niet is geschied, binnen acht dagen na het verschijnen
van de geproduceerde goederen, schriftelijk te reclameren.
10.2)	
Terzake van andere eventuele gebreken dient door de
opdrachtgever schriftelijk te worden gereclameerd binnen
acht dagen nadat deze gebreken redelijkerwijs geconstateerd hebben kunnen worden.

ARTIKEL 7 BETALING

7.1)	Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling te
geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder recht
op verrekening, korting of opschorting.
7.2)	Fortelle B.V. draagt zorg voor tijdige facturering en is te allen
tijde gerechtigd tot deelfacturering.

10.3)	
In de gevallen dat gebreken, waarvan de opdrachtgever
bewijst dat zij uitsluitend, althans overwegend het gevolg
zijn van ondeugdelijke door Fortelle B.V. verzamelde gegevens of door Fortelle B.V. voorgeschreven grondstoffen en/
of materialen dan wel sprake is van evidente technische
productiefouten aan de zijde van Fortelle B.V. bij de uit

voering van haar opdracht, zal bij wijze van garantie kosteloos door Fortelle B.V. herstel worden gepleegd, binnen de
grenzen van het redelijke en voor zover de opdrachtgever
Fortelle B.V. hiertoe in de gelegenheid stelt.
10.4)	Indien de opdrachtgever van de door Fortelle B.V. geleverde
producten gebruik maakt voor andere doeleinden dan
waarvoor zij door Fortelle B.V. zijn geleverd of afwijkend van
de vooraf opgegeven doeleinden c.q. aangegeven wijze zijn
gebruikt, is Fortelle B.V. tot geen garantie gehouden.
10.5)	
Voor door Fortelle B.V. geleverde, doch door haar van
derden betrokken producten, diensten en/of materialen

geldt het in de vorige leden bepaalde slechts voor zover en
in die mate waarin de leverancier van de goederen aan
Fortelle B.V. garantie heeft gegeven.

en aan andere algemeen bekende regelingen en gebruiken.
De eindverantwoordelijkheid voor de inhoud van door
Fortelle B.V. in het kader van de overeenkomst vervaardigde
communicatie-uitingen berust echter uitdrukkelijk bij de
opdrachtgever, die Fortelle B.V. vrijwaart tegen alle aanspraken van derden dienaangaande.
ARTIKEL 13 INTELLECTUELE EIGENDOM

13.1)	De opdrachtgever verkrijgt van Fortelle B.V. voor de duur
van de overeenkomst licentie voor het gebruik van de door
intellectuele eigendomsrechten beschermde werken die
door Fortelle B.V. in de uitvoering van de overeenkomst ten
behoeve van de opdrachtgever worden gemaakt, met dien
verstande dat deze licentie slechts geldt zodra en zolang de
opdrachtgever voldoet aan haar verplichtingen uit hoofde
van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

betaling, curatele, stillegging, liquidatie, gehele of gedeeltelijke overdracht van zijn bedrijf of van een belangrijk deel
van de bedrijfsmiddelen of bedrijfsvorderingen mede tot
zekerheid, hetzij zonder ingebrekestelling of Rechterlijke
tussenkomst de overeenkomst voor ten hoogste zes
maanden op te schorten, hetzij deze, voor zover nog niet
uitgevoerd, te ontbinden, waarbij het recht van Fortelle B.V.
op vergoeding van eventueel door Fortelle B.V. geleden
schade c.q. gederfde winst onverlet blijft.
15.2)	Ingeval van ontbinding, als in het vorige lid bedoeld, worden de aan Fortelle B.V. verschuldigde overeengekomen
prijs alsmede de aan Fortelle B.V. verschuldigde kosten,
onder aftrek van hetgeen daarvan reeds betaald is, onmiddellijk opeisbaar.
ARTIKEL 16 OVERDRACHT

10.6)	In geval van herstel, vervanging of vergoeding wordt rekening gehouden met het gebruik of anderszins voordeel dat
inmiddels van het geleverde is gemaakt.
10.7)	De voldoening door Fortelle B.V. van de garantieverplichting geldt als enige schadevergoeding en tot het voldoen
van enige andere schadevergoeding in welke vorm dan
ook, is Fortelle B.V. niet gehouden.
10.8)	De garantie geldt slechts, indien de opdrachtgever aan al
zijn verplichtingen jegens Fortelle B.V. heeft voldaan.
Daarnaast is Fortelle B.V. tot geen enkele garantie, hoe ook
genaamd, gehouden indien derden al of niet op last van de
opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming enige wijziging aan het door Fortelle B.V. geleverde
hebben aangebracht.
10.9)	Reclames omtrent facturen moeten binnen acht dagen na
factuurdatum schriftelijk bij de opdrachtgever worden
ingediend zonder dat daardoor overigens de betalings
termijn ten gevolge van een dergelijke reclame wordt
opgeschort.

13.2)	De in het vorige lid bedoelde licentie geldt uitsluitend voor
gebruik van het betreffende werk door de opdrachtgever
zelf of door personen of instellingen die de werkzaam
heden van de opdrachtgever in dier voege overnemen
of voortzetten, dit laatste alleen mits voorafgaande
schriftelijke toestemming van Fortelle B.V.

ARTIKEL 17 GESCHILLEN/TOEPASSELIJK RECHT

13.3)	Gebruik door derden en/of aan opdrachtgever gelieerde
ondernemingen is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van Fortelle B.V.
13.4)	Voor zover Fortelle B.V. en de ingeschakelde derde daartoe
de bevoegdheid bezit, wordt onder de hierboven nader
aangeduide voorwaarden tevens licentie verleend ten aanzien van werken, in het kader van de uitvoering van de
overeenkomst door derden ten behoeve van de opdrachtgever gemaakt.

11.2)	De aansprakelijkheid van Fortelle B.V. jegens de opdrachtgever voor werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever, die Fortelle B.V. aan een derde, niet zijnde
hulppersoon, heeft opgedragen, zal nimmer verder reiken
dan de aansprakelijkheid van die derde jegens Fortelle B.V.
11.3)	
Aansprakelijkheid voor hulppersonen wordt uitgesloten,
tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

13.6)	De opdrachtgever is gedurende de duur van de overeenkomst niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van
het in opdracht vervaardigde dan het tevoren uitdrukkelijk
overeengekomen gebruik. Is terzake niets overeengekomen dan geldt het eerste gebruik als zijnde het overeengekomen gebruik.
13.7)	De opdrachtgever is gedurende de duur van de overeenkomst niet gerechtigd tot aanpassing of wijziging van het in
opdracht vervaardigde zonder uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van Fortelle B.V.
ARTIKEL 14 DUUR VAN DE OVEREENKOMST

11.4)	Indien er enige aansprakelijkheid aan de zijde van Fortelle
B.V. of haar medewerkers, ingeschakelde derde(n) of hulppersonen, zou bestaan en daaruit een schadevergoedingsverplichting zou ontstaan, is deze beperkt tot maximaal de
factuursom van de desbetreffende opdracht.
11.5)	Te allen tijde is uitgesloten vergoeding van schade die niet
een direct gevolg is van een eventuele tekortkoming van
Fortelle B.V., haar medewerkers en/of de door haar
ingeschakelde hulppersonen, zoals maar niet beperkt tot,
indirecte schade, bedrijfsschade. omzetverlies, reputatieschade, gevolgschade, verlies c.q. niet verwerven van
marktaandeel, schade aan derden die niet zelf een rechtstreeks recht op Fortelle B.V. hebben, hoe ook genaamd en
een en ander in de breedste zin des woords.
11.6)	Fortelle B.V.is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies
of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens,
die haar voor, door of namens de opdrachtgever ter
beschikking zijn gesteld.

14.1)	Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen,
dan wel zulks uit de aard van de opdracht voortvloeit, geldt
de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Fortelle B.V.
voor onbepaalde duur, met dien verstande dat beide partijen vanaf het moment dat de overeenkomst zes maanden
heeft geduurd deze kunnen opzeggen per aangetekend
schrijven met inachtneming van een termijn van zes maanden. Uitgezonderd is de productievan periodieken als
magazines, nieuwsbrieven, personeelsbladen en daarmee
vergelijkbare producties, waarvoor een opzegtermijn geldt
van 1 jaar. Deze periode wordt 2 jaar, nadat Fortelle B.V.in
opdracht een bedoelde productie meer dan drie jaar
uitvoert.
14.2)	Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen
dan wel uit de aard van de overeenkomst niet anderszins
kan blijken blijven alle ontwerpen, reproductiematerialen,
teksten, beschrijvingen, artistieke prestaties, films en
andere publiciteitsmaterialen die zich bij het einde der
overeenkomst als gevolg van de overeenkomst bij Fortelle
B.V. bevinden eigendom van Fortelle B.V.

11.7) Goederen reizen voor risico van de opdrachtgever.
ARTIKEL 12 VRIJWARING

12.1)	
De opdrachtgever vrijwaart Fortelle B.V. tegen alle
schade-aanspraken van derden terzake van de juistheid en
de feitelijke inhoud van in opdracht van de opdrachtgever
vervaardigde communicatie-uitingen en andere materialen, die aan haar zijn voorgelegd.
12.2)	Met betrekking tot het geven van opdrachten tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de auteurswet of
enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermende objecten, die door of
namens de opdrachtgever zelf ter beschikking zijn gesteld,
staat de opdrachtgever ervoor in dat geen inbreuk wordt
gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde
rechten van derden terzake. De opdrachtgever vrijwaart
Fortelle B.V. voor alle aanspraken terzake van derden c.q.
voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als
andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
12.3)	Fortelle B.V. streeft er naar om haar werkzaamheden in orde
te laten zijn met de algemeen geldende wettelijke normen

17.1)	
Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden
geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het
Nederlands recht met uitsluiting van het verdrag inzake
Internationale verkoop.
17.2)	Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde
Rechter
binnen
het
arrondissement
van
de
Arrondissementsrechtbank te Breda.

===========================================
13.5)	Voor zover rechten van intellectuele eigendom van derden
in het geding zijn, zal Fortelle B.V. op verzoek van de
opdrachtgever, met deze derden in overleg treden of volledige overdracht gewenst c.q. mogelijk is, mede gelet op de
daaraan verbonden kosten.

ARTIKEL 11 AANSPRAKELIJKHEID

11.1)	
De aansprakelijkheid van Fortelle B.V. uit hoofde van de
overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot de nakoming van
haar in het vorige artikel genoemde garantieverplichtingen.

16.1)	
Geen der partijen is gerechtigd de rechten en plichten,
voortvloeiend uit een onder gelding van deze voorwaarden
gesloten overeenkomst, geheel of gedeeltelijk aan derden
over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

14.3)	Met betrekking tot aan het einde van de overeenkomst nog
af te nemen restanten van gecontracteerde mediaruimte/-tijd zal Fortelle B.V. zonodig zonder uitstel de media
schriftelijk opdracht verstrekken deze over te schrijven naar
de opdrachtgever dan wel een door hem aan te wijzen
derde, in welk geval de opdrachtgever Fortelle B.V. zal vrijwaren tegen alle aansprakelijk van derden dienaangaande.
14.4)	
In alle gevallen, waarin de overeenkomst tussen de
opdrachtgever en Fortelle B.V. eindigt, ingevolge enige
bepaling van deze voorwaarden of door tussenkomst van
de Rechter, blijven deze voorwaarden de rechtsverhouding
tussen partijen beheersen, voor zover dit voor de afwikkeling van de overeenkomst noodzakelijk is.
ARTIKEL 15 OPSCHORTING EN ONTBINDING

15.1)	Onverminderd het in de vorige artikelen omtrent opschorting en ontbinding bepaalde, is Fortelle B.V. gerechtigd,
indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig
voldoet aan een van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, indien aan ernstige twijfel onderhevig is of de
opdrachtgever aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst
kan voldoen, in geval van faillissement, surséance van
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