
ALGEMENE VOORWAARDEN GWENDOLYN PIETERS FOTOGRAFIE

G. Pieters h.o.d.n.  Gwendolyn Pieters Fotografie (hierna: GPF) is ingeschreven bi j  de Kamer van Koophandel onder nummer

64334724 en is gevest igd aan Edisonweg 8a Kamer 5 (4382NW) te Vl issingen.

 

ARTIKEL 1  - BEGRIPPEN

1 .  In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt ,  tenzi j  uitdrukkel i jk

anders is aangegeven.

2.  Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verr ichten van Diensten door GPF.

3.  Bedri j f :  De natuurl i jke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedri j f .

4 .  Deelnemer: de natuurl i jke persoon die de opleiding, training, cursus,  keuring of het examen bi jwoont op en aangemeld door

Opdrachtgever z i jnde een Bedri j f .

5 .  Diensten: De Diensten die GPF aanbiedt z i jn workshops, coaching en onl ine cursussen op het gebied van fotografie.  

6.  Dienstverlener: G. Pieters h.o.d.n.  Gwendolyn Pieters Fotografie ,  opgericht naar Nederlands recht ,  gevest igd in Nederland en

Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt hierna: GPF.

7.  Onderwi jsmateriaal:  de met de Opdracht gerelateerde materialen zoals cursus-,  les- of instruct iemateriaal in welke vorm

dan ook,  verstrekt voorafgaand, t i jdens of na af loop van de betreffende workshop, cursus of coachingssessie.

8.  Opdrachtgever: de natuurl i jke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedri j f  die GPF heeft

aangesteld,  projecten aan GPF heeft ver leend voor Diensten die door GPF worden uitgevoerd, of waaraan GPF een voorstel  op

grond van een Overeenkomst heeft gedaan. 

9.  Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verpl icht ingen tussen Opdrachtgever en GPF,  alsmede voorstel len van GPF

voor Diensten die door GPF aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en z i jn

geaccepteerd en uitgevoerd door GPF waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekel i jk geheel vormen.

10.  Website: De Website waarop de onl ine cursussen gevolgd kunnen worden is:  www.pietersfotografie.nl .

ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID

1 .  Deze algemene voorwaarden z i jn van toepassing op elk Aanbod van GPF,  elke Overeenkomst tussen GPF en Opdrachtgever

en op elke dienst die door GPF wordt aangeboden.

2.  Voordat een Overeenkomst wordt gesloten,  kr i jgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien

dit redel i jkerwi js niet mogel i jk is ,  zal GPF aan Opdrachtgever aangeven op welke wi jze Opdrachtgever de algemene

voorwaarden kan inzien.

3.  Afwi jk ing van deze algemene voorwaarden is niet mogel i jk .  In uitzonderl i jke situaties kan van de algemene voorwaarden

afgeweken worden voor zover dit  expl iciet en schriftel i jk  met GPF is overeengekomen. 

4.  Deze algemene voorwaarden z i jn ook van toepassing op aanvul lende, gewi jz igde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

5.  De algemene voorwaarden van Opdrachtgever z i jn uitgesloten.

6. Indien een of meerdere bepal ingen van deze algemene voorwaarden gedeeltel i jk  of geheel niet ig z i jn of worden verniet igd,

bl i jven de overige bepal ingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de niet ige/verniet igde bepal ing(en)

vervangen worden door een bepal ing met dezelfde strekking als de or iginele bepal ing.

7.  Onduidel i jkheden over de inhoud, uit leg of s ituaties die niet geregeld z i jn in deze algemene voorwaarden, dienen

beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. De toepassel i jkheid van de art ikelen 7:404 BW en 7:407 l id 2 BW is expl iciet uitgesloten.

9.  Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar z i j/haar ,  dient dit  tevens te worden opgevat als een verwi jz ing

naar hi j/hem/zi jn ,  indien en voor zover van toepassing.

10.  In het geval GPF niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft ver langd, bl i j f t  z i j  haar recht behouden om

geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

ARTIKEL 3 - HET AANBOD 

1 .  Al le door GPF gedane aanbiedingen z i jn vr i jbl i jvend, tenzi j  schri ftel i jk  uitdrukkel i jk anders is aangegeven. Indien het Aanbod

beperkt of onder specif ieke voorwaarden geldig is ,  wordt dit  uitdrukkel i jk in het Aanbod vermeld. 

2.  GPF is s lechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftel i jk  binnen 30 dagen wordt bevest igd.

Niettemin heeft GPF het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor GPF gegronde reden te

weigeren.
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3. Het aanbod bevat een omschri jv ing van de aangeboden Diensten. De beschri jv ing is voldoende gespecif iceerd,  zodat

Opdrachtgever in staat is om een goede beoordel ing van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zi jn

slechts een indicatie en kunnen geen grond zi jn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.  

4.  Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5.  Oplevert i jden in het aanbod van GPF z i jn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bi j  overschri jding ervan geen recht

op ontbinding of schadevergoeding, tenzi j  uitdrukkel i jk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 4 - TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1 .  De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van GPF heeft

aanvaard door een expl iciet en ondubbelz innig akkoord te geven geeft het Aanbod per e-mail  of mondel ing, dan wel indien

de betal ing voor de Dienst is voldaan. GPF zal een bevest iging sturen indien de Overeenkomst tot stand is gekomen.

2.  GPF heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de

aanvaarding. 

3.  GPF is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redel i jkerwi js had kunnen verwachten of heeft moeten

begri jpen of behoorde te begri jpen dat het Aanbod een kennel i jke vergissing of verschri jv ing bevat.  Aan deze vergissing of

verschri jv ing kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

4.  Opdrachtgever kan de reeds bevest igde opdracht tot twee dagen na bevest igingen kosteloos annuleren. Indien

Opdrachtgever een reeds bevest igde opdracht na twee dagen annuleert ,  worden de reeds daadwerkel i jk gemaakte kosten

(inclusief de bestede t i jd) in rekening gebracht bi j  Opdrachtgever.  Indien Opdrachtgever de Overeenkomst na de

sluit ingsdatum van de Dienst bevest igd is het niet mogel i jk om de opdracht kosteloos te annuleren.

5.  E lke Overeenkomst die met GPF wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan GPF wordt toegekend, berust

bi j  het bedri j f  en niet bi j  een individuele persoon die met GPF is verbonden.

6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten,  tenzi j  anders overeengekomen. 

7.  Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderl i jk  hoofdel i jk

aansprakel i jk voor de nakoming van al le uit  de Overeenkomst voortvloeiende verpl icht ingen.

 

ARTIKEL 5 - DUUR VAN DE OVEREENKOMST

1 .  De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde t i jd ,  tenzi j  de inhoud, aard of strekking van de opdracht met z ich brengt

dat z i j  voor een onbepaalde t i jd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankel i jk van externe factoren waaronder

begrepen, maar niet beperkt tot de kwal i teit  en de t i jdige aanlevering van de informatie die GPF van Opdrachtgever verkr i jgt .

2 .  Zowel Opdrachtgever als GPF kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de

nakoming van de Overeenkomst indien de andere part i j  schri ftel i jk  in gebreke is gesteld en haar een redel i jke termijn is

gegeven tot nakoming van haar verpl icht ingen en z i j  alsnog verzuimt haar verpl icht ingen alsdan correct na te komen.

Hieronder worden tevens verstaan de betal ings- en medewerkingsverpl icht ingen van Opdrachtgever.

3.  De ontbinding van de Overeenkomst laat de betal ingsverpl icht ingen van Opdrachtgever onverlet voor zover GPF ten t i jde

van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verr icht of prestat ies heeft geleverd. Opdrachtgever dient de

overeengekomen vergoeding te voldoen.

4. Zowel Opdrachtgever als GPF kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestel l ing geheel of gedeeltel i jk  schri ftel i jk  met

onmiddel l i jke ingang opzeggen ingeval een der part i jen in surseance van betal ing verkeert ,  fai l l issement is aangevraagd of

de betreffende onderneming eindigt door l iquidatie.  Indien een situatie zoals hierboven vermeld z ich voordoet ,  is GPF nimmer

gehouden tot rest i tut ie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

ARTIKEL 6 - ANNULERING

1 .  Indien Opdrachtgever een reeds bevest igde Overeenkomst wenst te annuleren, kan dit  enkel geschieden door schriftel i jke

kennisgeving aan GPF. Als startdatum van de Dienst wordt de datum gehanteerd in de door GPF met Opdrachtgever gesloten

Overeenkomst.  Ter vaststel l ing van het t i jdst ip van annuleren, geldt het moment van ontvangst van voornoemde annuler ing

bi j  GPF.

2.  De toepassel i jkheid van art .  7:408 l id 1  Burgerl i jk  Wetboek is expl iciet uitgesloten.
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3. Voor aanvang van de Dienst ,  dient Opdrachtgever een voorschot te voldoen. Reeds betaalde gelden worden bi j

tussenti jdse beëindiging in beginsel niet gerest i tueerd, tenzi j  de Overeenkomst wegens zwaarwegende belangen van

Opdrachtgever en met schriftel i jk  akkoord van GPF is beëindigd. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst beëindigt voordat de

Dienst is voltooid of de t i jd waarvoor de Overeenkomst is aangegaan is verstreken, zul len de nog openstaande kosten van de

Dienst ,  voor zover deze niet reeds onder het voorschot worden gedekt ,  aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.  Bi j

de bepal ing hiervan wordt onder meer rekening gehouden met de reeds door GPF verr ichte werkzaamheden, het voordeel dat

de Opdrachtgever daarvan heeft genoten en de grond waarop de Overeenkomst is beëindigd. 

4.  Onverminderd het voorgaande l id is Opdrachtgever de vol ledige kosten van de Dienst jegens GPF verschuldigd indien het

einde van de Overeenkomst aan Opdrachtgever is toe te rekenen en de betal ing van de vol ledige kosten gelet op de

omstandigheden van het geval redel i jk is .  Van zulks is in ieder geval sprake indien Opdrachtgever uit  eigen beweging met de

Dienst stopt wegens onder andere maar niet beperkt tot:  verminderde motivatie ,  gebrek aan t i jd ,  het vinden van een andere

baan, het starten met een andere opleiding, dan wel enige andere reden waarvoor Opdrachtgever zelf  de Overeenkomst

tussenti jds beëindigt en GPF hiervan redel i jkerwi js geen verwi j t  valt  te maken. 

5.  Kosten verband houdend met reeds aan Opdrachtgever geleverd of anderszins ter beschikking gesteld Onderwi jsmateriaal

komen nimmer voor rest i tut ie in aanmerking en worden bi j  het tussenti jds beëindigen van de Overeenkomst bi j

Opdrachtgever in rekening gebracht.  

6.  Tussenti jdse beëindiging bi j  groepsprogramma's is in beginsel niet mogel i jk .  

ARTIKEL 7 - UITVOERING VAN DE DIENSTVERLENING

1 .  GPF zal z ich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogel i jke zorgvuldigheid uit  te voeren zoals van een

goed dienstverlener ver langd mag worden. GPF staat in voor een professionele en onafhankel i jke dienstverlening. Al le

Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis ,  tenzi j  expl iciet en schriftel i jk  een resultaat is

overeengekomen welke uitvoerig is beschreven. 

2.  De Overeenkomst op basis waarvan GPF de Diensten uitvoert ,  is le idend voor de omvang en de reikwi jdte van de

dienstverlening. De Overeenkomst zal al leen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever.  Derden kunnen geen rechten

ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

3.  De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens z i jn de basis waarop de door GPF aangeboden Diensten en de

pri jzen z i jn gebaseerd. GPF heeft het recht haar dienstverlening en haar pr i jzen aan te passen indien de verstrekte informatie

onjuist en/of onvol ledig bl i jkt  te z i jn .  

4.  Bi j  de uitvoering van de Diensten is GPF niet verpl icht of gehouden om de aanwijz ingen van Opdrachtgever op te volgen

indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijz igd. Indien de aanwijz ingen nadere

werkzaamheden opleveren voor GPF,  is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvul lende bi jkomende kosten

te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

5.  GPF is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen. 

6.  Indien de aard en de duur van de opdracht dit  vereisen, houdt GPF Opdrachtgever tussenti jds via de overeengekomen

wijze op de hoogte van de voortgang. 

7.  De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie.  Indien de informatie gewijz igd

dient te worden, kan dit  gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is GPF aansprakel i jk voor het

bi jstel len van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bi jvoorbeeld

Opdrachtgever niet of niet t i jdig,  of niet in het gewenste formaat al le gevraagde informatie heeft aangeleverd,  onvoldoende

medewerking verleent ,  een eventueel voorschot niet t i jdig is ontvangen door GPF of er door andere omstandigheden, welke

voor rekening en r is ico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft GPF recht op een redel i jke ver lenging van

de (op)leveringstermijn.  Al le schade en bi jkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven

genoemd komen voor rekening en r is ico van Opdrachtgever.  

ARTIKEL 8 - ONDERWIJSMATERIAAL

1 .  Indien dit  nodig is stelt  GPF het Onderwi jsmateriaal benodigd voor de deelname aan de Dienst t i jdig,  dan wel uiter l i jk  14

dagen voor aanvang van de opleiding aan Deelnemer ter beschikking, tenzi j  Deelnemer nog niet aan haar

betal ingsverpl icht ing heeft voldaan. 

2.  Al le door GPF gehanteerde levertermijnen worden naar beste kunnen vastgesteld op basis van de gegevens waarvan

Deelnemer GPF heeft voorzien ten t i jde van het aangaan van de Overeenkomst.  GPF is niet aansprakel i jk voor eventuele

overschri jdingen van de levert i jden. 
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ARTIKEL 9 - VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

1 .  Opdrachtgever is verpl icht al le door GPF verzochte informatie alsmede relevante bi j lagen en aanverwante informatie en

gegevens t i jdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een

juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst.  Bi j  gebreke hiervan kan het voorkomen dat GPF niet in staat is een

vol ledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te real iseren. De gevolgen van een dergel i jke situatie komen

te al len t i jde voor rekening en r is ico van Opdrachtgever.

2.  GPF is niet verpl icht om de juistheid en/of vol ledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om

Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de t i jd is veranderd, noch is GPF

verantwoordel i jk voor de juistheid en vol ledigheid van de informatie die door GPF voor derden is samengesteld en/of aan

derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

3.  GPF kan, indien dit  nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst,  verzoeken om aanvul lende informatie.  Bi j  gebreke

hiervan is GPF gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te z i jn

tot vergoeding van enige schadevergoeding uit  welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever.  Ingeval van gewijz igde

omstandigheden dient Opdrachtgever dit  direct ,  dan wel uiter l i jk  3 werkdagen nadat de wi jz iging bekend is geworden,

kenbaar te maken aan GPF.

4.  Opdrachtgever c.q.  Deelnemer is verpl icht al le bi jeenkomsten bi j  te wonen. Indien Deelnemer om wat voor reden dan ook

niet aanwezig kan z i jn ,  dient Deelnemer dit  voor aanvang van de betreffende dag onder opgave van gegronde redenen

kenbaar te maken. In dit  geval kan de Deelnemer de bi jeenkomst niet inhalen. Deelnemer is verpl icht actief deel te nemen

aan de bi jeenkomsten. 

ARTIKEL 10 - INHOUD VAN DE DIENST

1 .  Indien t i jdens de uitvoering van de workshop, coaching of onl ine cursus enige adviezen of aanbevel ingen worden gegeven,

is de inhoud hiervan niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal GPF de op haar rustende zorgpl ichten in acht

nemen. Opdrachtgever besl ist zelf  en op eigen verantwoordel i jkheid of z i j  de adviezen opvolgt .  

2 .  Het resultaat van de Dienst is te al len t i jde afhankel i jk van de inzet van de individuele Deelnemer. Deelnemers worden

geacht actief deel te nemen aan de Dienst .  Indien huiswerk is opgegeven of anderszins enige voorbereiding is vereist ,  dienen

Deelnemers dit  voor aanvang te hebben voltooid.

3.  Indien Deelnemer verpl icht is de zelf  zorg te dragen voor bepaalde zaken in het kader van de Dienst (boeken, laptop,

bedri j fsk leding etc.) ,  zal GPF Deelnemer hier t i jdig van op de hoogte stel len. 

4.  Deelnemer zal GPF schriftel i jk  voorafgaand aan de aanvang van de Dienst al le omstandigheden melden die van belang zi jn

of kunnen z i jn met inbegrip van enige punten en prior i teiten waarvoor Deelnemer aandacht wenst.

5.  Ingeval van z iekte of een verlate aanwezigheid van de Deelnemer dient de (verlate) afwezigheid zo spoedig mogel i jk

kenbaar gemaakt te worden aan GPF. Indien dit  niet of niet t i jdig gedaan wordt ,  kan GPF extra kosten in rekening brengen of

verder gevolgen hebben voor de rechten waar Deelnemer op grond van de Overeenkomst aanspraak op maakt.  Z iekte of

afwezigheid laat de betal ingsverpl icht ing van Deelnemer onverlet .  In geen geval heeft Deelnemer recht op rest i tut ie van

reeds betaalde gelden of enige vorm van schadevergoeding, indien z i j  tussenti jds een lesdag c.q. bi jeenkomst mist .

6.  Indien Deelnemer meer dan 15 minuten later verschi jnt dan de overeengekomen aanvangsti jd van een bi jeenkomst,  is GPF

(dan wel de betreffende docent) gerechtigd Deelnemer de toegang te ontzeggen, indien deelname naar opvatt ing van GPF

de overige Deelnemers dermate zal verstoren. De gevolgen van het niet kunnen deelnemen, komen in dergel i jk geval voor

rekening en r is ico van de verlate Deelnemer,  tenzi j  anders overeengekomen.  

7 .  GPF heeft het recht om Deelnemers,  die vanwege storend gedrag of andere hinderl i jke activ iteiten het ver loop van de

Dienst voor z ichzelf  of andere Deelnemers belemmeren, de toegang te ontzeggen dan wel van verdere deelname uit  te

sluiten. De gevolgen van een ontzegging of uits luit ing,  komen te al len t i jde voor rekening en r is ico van Deelnemer. 

8.  Indien er te veel afmeldingen z i jn wegens deelnemers die posit ief getest z i jn op COVID-19 of andere verkoudheidsklachten

of indien het wegens overheidsmaatregelen niet mogel i jk is om op locatie de Dienst te verzorgen heeft GPF het recht om de

coachingssessie onl ine te verzorgen. Dit  geldt tevens indien GPF zelf  posit ief is getest op COVID-19 of andere

verkoudheidsklachten heeft .   

9.  Deelnemer kan worden uitgesloten van de coaching en/of training in het geval dat hi j  posit ief getest is op COVID-19 of

andere verkoudheidsklachten heeft .  Tenzi j  anders uitdrukkel i jk overeengekomen, heeft Deelnemer geen recht op rest i tut ie van

reeds betaalde gelden of het inhalen van een training. Deelnemer is verpl icht z ich te houden aan al le van overheidswege

opgelegde maatregelen c.q.  verpl icht ingen. Indien Deelnemer  z ich hier niet aan houdt ,  dient Deelnemer de locatie te

verlaten.
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ARTIKEL 11  - COACHING EN/OF WORKSHOPS

1 . Indien hiertoe opdracht is gegeven kan GPF coaching verzorgen voor Opdrachtgever en diens medewerkers.Hetgeen in dit

art ikel  is aangegeven over coaching is tevens van toepassing voor workshops. 

2.  De coachingssessie vindt plaats op locatie van Opdrachtgever of op een nader te bepalen locatie van GPF. Indien de

coachingssessie plaatsvindt op locatie van Opdrachtgever ,  is Opdrachtgever verpl icht de in het kader van de coaching

vereiste faci l i teiten t i jdig ter beschikking te stel len. Indien een coachingssessie niet kan plaatsvinden of vertraging oploopt ,

doordat Opdrachtgever niet heeft voldaan aan voorgenoemde verpl icht ing, komen al le gevolgen hiervan voor rekening en

ris ico van Opdrachtgever.  GPF is tevens gerechtigd instruct ies te geven met betrekking tot de geschiktheid van de locatie en

daar aanwezige faci l i teiten voor aanvang van de coachingssessie.

3.  De inhoud van de door GPF aangeboden coachingssessie en de gedurende de coachingssessie ver leende adviezen z i jn niet

bindend en slechts adviserend van aard, doch zal GPF de op haar rustende zorgpl ichten in acht nemen. De coachingssessie

wordt voor zover mogel i jk afgestemd op de wensen van Opdrachtgever alsmede de behoeften van de betreffende

deelnemer(s).

4.  Opdrachtgever zal GPF schriftel i jk  voorafgaand aan de aanvang van de coachingssessie al le omstandigheden melden die

van belang zi jn of kunnen z i jn met inbegrip van enige punten en prior i teiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

5.  GPF is gerechtigd de coachingssessie te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum indien er te weinig

aanmeldingen z i jn .  Het staat uits luitend ter oordeel van GPF om de coachingssessie te verplaatsen. Indien Opdrachtgever op

de nieuwe gestelde datum niet beschikbaar is ,  heeft Opdrachtgever naar rato recht op rest i tut ie van reeds betaalde gelden

of kan z i j  op een andere datum deelnemen aan coachingssessie.  Part i jen zul len hierover in overleg treden. Indien er teveel

aanmeldingen z i jn ,  is GPF gerechtigd de coachingssessie in meerdere sessies te laten plaatsvinden. Indien van toepassing

zal voorgenoemde situatie t i jdig met Opdrachtgever worden overlegd.

ARTIKEL 12 - ONLINE CURSUS 

1 .  Indien Opdrachtgever en GPF overeengekomen zi jn dat de dienstverlening van GPF z iet op het verzorgen van een onl ine

cursussen zal de cursus via de onl ine omgeving van GPF worden aangeboden. GPF ver leent aan Opdrachtgever een niet-

exclusief en beperkt gebruiksrecht met betrekking tot de onl ine cursus. 

2.  Opdrachtgever mag de onl ine leeromgeving slechts gebruiken voor z i jn eigen activ iteiten. Daarmee is het gebruiksrecht

niet overdraagbaar en is het Opdrachtgever niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in subl icentie te

geven of op welke wi jze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stel len. Het is Opdrachtgever niet

toegestaan om door middel van de onl ine cursus soortgel i jke cursussen aan te bieden. 

3.  Opdrachtgever heeft s lechts toegang tot de onl ine cursus indien voldaan is aan de betal ingsvoorwaarden en GPF het geld

van de betal ingsdiensten heeft ontvangen. GPF is niet verantwoordel i jk voor vertragingen bi j  betal ingsdiensten. 

5.  In geval van technische problemen dient Opdrachtgever GPF hiervan schriftel i jk  per e-mail  te informeren. GPFzal de nodige

maatregelen treffen om de toegang tot de dienst te herstel len. Indien Opdrachtgever een periode geen gebruik kan maken

van de toegang tot de dienst zal de toegang tot de dienst ,  op verzoek van Opdrachtgever ,  ver lengd worden met de periode

waarin gebruik van de dienst wegens technische problemen niet mogel i jk was. Een dergel i jk verzoek dient per e-mail  te

geschieden en zal pas worden toegewezen indien de technische problemen voor rekening en r is ico van GPF komen. 

6.  Indien Opdrachtgever heeft betaald voor de toegang, maar hier geen gebruik van maakt zal GPF de reeds betaalde gelden

niet rest i tueren. De toegang tot de onl ine leeromgeving vervalt na de periode zoals overeengekomen in de overeenkomst.  

ARTIKEL 13 - AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN EN WIJZIGINGEN

1 .  Indien t i jdens de uitvoering van de Overeenkomst bl i jkt  dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van

Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig z i jn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is

Opdrachtgever verpl icht om deze aanvul lende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tar ief .  GPF is niet

verpl icht om aan dit  verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever ver langen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt

gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

2.  Indien de aanvul lende werkzaamheden het gevolg z i jn van nalat igheid van GPF,  GPF een verkeerde inschatt ing heeft

gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redel i jkheid had kunnen voorzien,  worden deze kosten niet doorberekend aan

Opdrachtgever.  
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ARTIKEL 14 - GEBRUIK VAN DE GPF WEBSITE

1 .  GPF spant z ich in de GPF Website ter beschikking te stel len aan Opdrachtgever.  Al le diensten worden uitgevoerd op basis

van een inspanningsverbintenis.  Opdrachtgever heeft toegang tot de GPF Website nadat Opdrachtgever een account heeft

aangemaakt.

2.  Opdrachtgever is te al len t i jde zelf  verantwoordel i jk voor al le gegevens en informatie die hi j  op haar account en/of de GPF

Website plaatst dan wel laat plaatsen. Indien Opdrachtgever vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of

onvol ledig z i jn ,  zal Opdrachtgever GPF onverwi j ld informeren en alsnog de juiste informatie verstrekken. Opdrachtgever dient

zelf  z i jn gegevens up-to-date te houden en kan daartoe z i jn gegevens in z i jn eigen account aanpassen.

3.  GPF kan nadere beperkingen of voorwaarden stel len aan de toegang tot en gebruik van bepaalde delen of functies van de

Website zoals onder meer maar niet beperkt tot het aanmaken van een account ,  het voltooien van een veri f icat ieproces

en/of het voldoen aan specif ieke kwal i teits- of geschiktheidscriter ia.

ARTIKEL 15 - VERPLICHTINGEN BIJ HET GEBRUIK VAN DE GPF WEBSITE

1 .  Opdrachtgever heeft te al len t i jde een zelfstandige verantwoordel i jkheid voor het gebruik van de GPF Website.

Opdrachtgever is verpl icht z ich aan de hiernavolgende reglementen te houden gedurende het gebruik van de GPF Website.

Opdrachtgever dient z ich te onthouden van het gebruik van de GPF Website:

om handmatige of geautomatiseerde programmatuur ,  apparatuur of andere processen te gebruiken om de binnen de GPF

Website gebruikte gegevens op het internet te indexeren of te scrapen;

op een manier dat sprake is van i l legale activ iteiten of activ iteiten die in str i jd z i jn met de goede zeden of de openbare orde;

het kopiëren van (onderdelen van) de GPF Website van GPF,

om op andere wi jze schade toe te brengen aan de belangen van GPF.

2.  Ingeval van (mogel i jke) strafbare handel ingen is GPF gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Opdrachtgever

verstrekte gegevens aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede al le handel ingen te verr ichten die van haar

gevraagd worden in het kader van het onderzoek. GPF komt het recht toe Opdrachtgever de toegang tot de GPF Website te

ontzeggen en/of het gebruik van de GPF Website te beëindigen.

3.  Naast de verpl icht ingen uit  de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform

bovenstaande punten voor rekening en r is ico van Opdrachtgever.

4.  Opdrachtgever is zelf  verantwoordel i jk voor de juiste bevei l iging van het (mobiele) apparaat waarop hi j  de GPF Website

gebruikt ,  alsmede voor het bevei l igen en geheimhouden van z i jn/haar eigen inloggegevens. 

5.  E lke Opdrachtgever dient een account aan te maken ten behoeve van de toegang en het gebruik van de Website.  

6.  Het account kan geregistreerd worden met een e-mailadres en een wachtwoord, tenzi j  anders aangegeven.

7.  De Opdrachtgever is verpl icht om t i jdens de registrat ie van het account juiste en vol ledige informatie te verstrekken en om

het account te al len t i jde up-to-date houden.

8. De Opdrachtgever is zelf  verantwoordel i jk voor z i jn of haar inloggegevens en dient deze inloggegevens niet aan derden te

verstrekken. Indien een Opdrachtgever vermoedt dat de inloggegevens z i jn kwi j tgeraakt ,  gestolen of mogel i jk sprake is van

ongeoorloofd gebruik van het account ,  dient Opdrachtgever per direct contact op te nemen met GPF. Opdrachtgever is zelf

aansprakel i jk voor al le activ iteiten die worden uitgevoerd via het eigen account ,  tenzi j  de Opdrachtgever kan aantonen dat

hi j/z i j  niet nalat ig is geweest (het niet melden van het ongeoorloofde gebruik of ver l ies van inloggegevens).

ARTIKEL 16 - TOEGANG 

1 .  GPF biedt enkel en al leen het gebruik van de GPF Website aan. GPF heeft nimmer verantwoordel i jkheid over en/of invloed op

de uitvoering van de aangeboden diensten door de aangesloten netbeheerder.

2.  Al le weergegeven informatie en getal len op de GPF Website z i jn onder voorbehoud  van spel- of typefouten. 

3.  Opdrachtgever draagt er zorg voor dat al le gegevens,  waarvan GPF aangeeft dat deze noodzakel i jk z i jn of waarvan

Opdrachtgever redel i jkerwi js behoort te begri jpen dat deze noodzakel i jk z i jn voor de toegang en/of het gebruik van de GPF

Website t i jdig worden verstrekt aan GPF.

4.  GPF is niet aansprakel i jk voor schade, van welke aard ook,  die is ontstaan doordat GPF is uitgegaan van door de

Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvol ledige gegevens,  tenzi j  deze onjuistheid of onvol ledigheid voor GPF bekend was.
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ARTIKEL 17 - BESCHIKBAARHEID GPF WEBSITE

GPF staat er niet voor in dat de diensten alt i jd zul len voldoen aan de vooraf gewekte verwachtingen. GPF streeft ernaar om

zich in te spannen om de GPF Website en de toegang tot de GPF Website voor zover mogel i jk ,  ononderbroken aan te bieden

aan Opdrachtgever ,  doch staat niet in voor de te al len t i jde vol ledige beschikbaarheid van de GPF Website.  GPF is gerechtigd

indien en voor zover er naar z i jn oordeel gevaar bestaat voor het fout loos functioneren van de GPF Website en het gebruik

van de GPF Website op te schorten. GPF is voorts gerechtigd al le maatregelen te nemen die z i j  redel i jkerwi js noodzakel i jk acht

om een doeltreffend functioneren van de GPF Website te kunnen waarborgen. 

ARTIKEL 18 - NOTICE EN TAKEDOWN

Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van GPF of derden en/of onrechtmatig handelen door

Opdrachtgever ,  is GPF gerechtigd om dat deel van de GPF Website per direct af te sluiten of Opdrachtgever uit  te sluiten van

het gebruik .  GPFzal eventuele inbreukmakende/schadel i jke informatie per direct verwi jderen. In geen geval is GPF

aansprakel i jk voor de geleden schade van welke aard dan ook,  ten gevolge van het (t i jdel i jk) afsluiten van het dienst en/of

het verwi jderen dan wel doorgeven van gegevens. 

ARTIKEL 19 - STORINGEN EN REPARATIE

Indien en voor zover Opdrachtgever last heeft van een stor ing en/of de Website niet goed geïnstal leerd is of niet werkt ,  kan

Opdrachtgever gebruik maken van hulp op afstand. Opdrachtgever kan hiervoor contact opnemen via de contactgegevens

via de website van GPF of via info@pietersfotografie.nl .  

ARTIKEL 20 - PRIJZEN EN BETALING

1 .  Al le pr i jzen z i jn in beginsel exclusief omzetbelast ing (btw), tenzi j  anders overeengekomen.

2.  GPF voert haar dienstverlening uit  conform het overeengekomen (uur)tarief .  De kosten van de werkzaamheden worden

achteraf berekend aan de hand van de door GPF opgestelde urenregistrat ie (nacalculat ie). 

3.  De kosten voor de toegang tot de onl ine cursussen dienen vooraf voldaan te worden alvorens er toegang wordt verschaft

tot de Website van GPF. 

4.  Reist i jd ten behoeve van Opdrachtgever ,  en met reizen gerelateerde kosten z i jn inbegrepen in de pri jzen,  tenzi j  anders

overeengekomen. 

5.  Opdrachtgever is verpl icht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door GPF haar ingezet worden,

vol ledig te vergoeden tenzi j  uitdrukkel i jk anders overeengekomen.

6. Part i jen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is

overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van

de dienstverlening.

7.  Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzi j  part i jen

uitdrukkel i jk anders z i jn overeengekomen.

8. GPF is gerechtigd om de geldende pri jzen en tar ieven jaarl i jks te verhogen conform de geldende inf lat ie tar ieven. Overige

pri jswi jz igingen gedurende de Overeenkomst z i jn s lechts mogel i jk indien en voor zover deze uitdrukkel i jk z i jn vastgelegd in de

Overeenkomst.

9.  Opdrachtgever dient deze kosten ineens,  zonder verrekening of opschort ing, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals

vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van GPF. 

10.  In geval van l iquidatie ,  insolventie ,  fai l l issement ,  onvr i jwi l l ige l iquidatie of verzoek tot betal ing jegens Opdrachtgever wordt

de betal ing en al le andere verpl icht ingen van Opdrachtgever uit  hoofde van de Overeenkomst onmiddel l i jk  opeisbaar.

ARTIKEL 21 - INCASSOBELEID

1 .  Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betal ingsverpl icht ing voldoet ,  en niet binnen de daarvoor gestelde betal ingstermijn

van 14 dagen heeft voldaan aan haar verpl icht ing, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. 

2.  Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is ,  zal GPF zonder nadere ingebrekestel l ing recht hebben op de wettel i jke

handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtel i jke kosten conform

art ikel  6:96 BW te berekenen volgens de staffel  uit  het besluit  vergoeding voor buitengerechtel i jke incassokosten van 1 ju l i

2012.

3.  Indien GPF meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redel i jkerwi js noodzakel i jk z i jn ,  komen deze kosten in aanmerking

voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtel i jke en executiekosten z i jn voor rekening van Opdrachtgever.
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ARTIKEL 22 - PRIVACY, GEGEVENSVERWERKING EN BEVEIL IGING

1 .  GPF gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen

gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal GPF de betrokkene hierover informeren.

2.  Opdrachtgever is zelf  verantwoordel i jk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van GPF

verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk

maakt op enige rechten van derden. In dit  kader vr i jwaart Opdrachtgever GPF tegen elke (rechts)vordering welke verband

houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

3.  Indien GPF op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in bevei l iging van informatie ,  zal deze bevei l iging voldoen aan

de overeengekomen specif icaties en een bevei l igingsniveau dat ,  gelet op de stand van de techniek ,  de gevoel igheid van de

gegevens,  en de daaraan verbonden kosten, niet onredel i jk is .  

ARTIKEL 23 - OPSCHORTING EN ONTBINDING

1 .  GPF heeft het recht om de ontvangen of door haar gereal iseerde gegevens,  databestanden en meer onder z ich te houden

indien Opdrachtgever nog niet (vol ledig) aan haar betal ingsverpl icht ingen heeft voldaan. Dit  recht bl i j f t  onverminderd van

kracht indien een voor GPF gegronde reden z ich voordoet hetgeen opschort ing in dat geval rechtvaardigt .  

2 .  GPF is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is

met de nakoming van enige uit  de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis ,  te late betal ing van haar facturen daaronder

begrepen. De opschort ing zal terstond aan Opdrachtgever schriftel i jk  worden bevest igd.

3.  GPF is in dat geval niet aansprakel i jk voor schade, uit  welke hoofde dan ook,  als gevolg van het opschorten van haar

werkzaamheden.

4. De opschort ing (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betal ingsverpl icht ingen van Opdrachtgever voor reeds

uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verpl icht om GPF te vergoeden voor elk f inancieel ver l ies dat GPF

l i jdt als gevolg van het in gebreke bl i jven van Opdrachtgever.

ARTIKEL 24 - OVERMACHT

1 .  GPF is niet aansprakel i jk wanneer z i j  ten gevolge van een overmachtsituatie haar verpl icht ingen op grond van de

Overeenkomst niet kan nakomen.

2.  Onder overmacht aan de z i jde van GPF wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot:  (i) overmacht van

toeleveranciers van GPF,  (i i) het niet naar behoren nakomen van verpl icht ingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever

of diens derden aan GPF z i jn voorgeschreven of aanbevolen,  (i i i) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bi j  de

uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen,  (v) stor ing van elektr iciteit ,  internet ,  datanetwerk-

en/of telecommunicatiefaci l i teiten,  (vi) z iekte van werknemers van GPF of door haar ingeschakelde adviseurs en (vi i)

overige situaties die naar het oordeel van GPF buiten haar invloedssfeer val len die de nakoming van haar verpl icht ingen

ti jdel i jk of bl i jvend verhinderen.

3.  In geval van overmacht hebben beide Part i jen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltel i jk  te ontbinden. Al le

kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zul len in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. GPF is niet

verpl icht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele ver l iezen die z i jn veroorzaakt door een dergel i jke herroeping.

ARTIKEL 25 - BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

1 .  Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt ,  wordt een tekortkoming van GPF al leen

geacht te bestaan indien GPF dit  resultaat bi j  het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkel i jk heeft beloofd.

2.  Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van GPF,  is GPF uits luitend gehouden tot betal ing van enige

schadevergoeding indien Opdrachtgever GPF binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en

GPF deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redel i jke termijn heeft hersteld.  De ingebrekestel l ing dient schriftel i jk  te z i jn

ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschri jv ing/onderbouwing van de tekortkoming, zodat GPF in staat is om

adequaat te reageren.  

3.  Indien het verr ichten van Diensten door GPF leidt tot aansprakel i jkheid van GPF,  is die aansprakel i jkheid beperkt tot het

totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd,  doch slechts ten aanzien van de door

Opdrachtgever geleden directe schade tenzi j  de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid

zi jdens GPF. Onder directe schade wordt verstaan: redel i jke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade,

de vaststel l ing van de schadeoorzaak,  de directe schade, de aansprakel i jkheid en de wi jze van herstel .  
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4. De aansprakel i jkheid van GPF is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappi j

maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.

5.  GPF sluit  uitdrukkel i jk al le aansprakel i jkheid uit  voor gevolgschade. GPF is niet aansprakel i jk voor indirecte schade,

bedri j fsschade, winstderving en/of geleden verl ies ,  gemiste besparingen, schade door bedri j fsstagnatie ,  vermogensverl iezen,

vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

6. Opdrachtgever vr i jwaart GPF voor al le aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die

door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit  door GPF geleverde Diensten, tenzi j  Opdrachtgever kan

aantonen dat de schade uits luitend is veroorzaakt door de dienst van GPF.

7.  Enige door GPF opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvol ledige en/of onjuist verstrekte informatie is

nimmer grond voor aansprakel i jkheid van GPF.

8.  De inhoud van het opgeleverde advies van GPF is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever besl ist zelf

en op eigen verantwoordel i jkheid of z i j  de voorstel len en hier in genoemde adviezen van GPF opvolgt .  Al le gevolgen

voortvloeiend uit  de opvolging van het advies komen voor rekening en r is ico van Opdrachtgever.  Opdrachtgever is te al len

t i jde vr i j  om haar eigen keuzes te maken die afwi jken van het (op)geleverde advies van GPF. GPF is niet gehouden aan enige

vorm van rest i tut ie indien dit  het geval is .

9.  Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld,  is GPF nimmer aansprakel i jk voor het handelen en

adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies)

van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in GPF haar eigen advies.

10.  GPF is niet aansprakel i jk voor schade die het gevolg is of kan z i jn van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de GPF

Website of die van gel inkte websites of Websites.

1 1 .  In geen geval is GPF is verantwoordel i jk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functional i teit  van de GPFWebsite en is

niet aansprakel i jk voor stor ingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar z i jn van de GPF Website of het ver l ies en/of

verminkt raken van de gegevens en informatie van Opdrachtgever.

12.  GPF is niet aansprakel i jk voor het feit  dat Opdrachtgever de accountinformatie niet ,  niet juist en/of niet t i jdig heeft

ontvangen. Nimmer is GPF aansprakel i jk indien Opdrachtgever z i jn inlog- en/of accountgegevens niet op een vei l ige plaats

heeft bewaard.

13.  GPF staat niet in voor een juiste en vol ledige overbrenging van de inhoud van en door/namens GPF verzonden e-mail ,

noch voor de t i jdige ontvangst ervan.

14.  Al le aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de z i jde van GPF verval len indien deze niet schriftel i jk  en

gemotiveerd z i jn gemeld bi j  GPF binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redel i jkerwi js bekend kon z i jn met de

feiten waarop z i j  haar aanspraken baseert .  Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen part i jen vervalt de

aansprakel i jkheid van GPF. 

ARTIKEL 26 - GEHEIMHOUDING

1 .  GPF en Opdrachtgever verpl ichten z ich tot geheimhouding van al le vertrouwel i jke informatie die is verkregen in het kader

van een opdracht.  De vertrouwel i jkheid vloeit  voort uit  de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men

redel i jkerwi js kan verwachten dat het om vertrouwel i jke informatie gaat.  De geheimhouding is niet van toepassing indien de

betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is ,  de informatie niet vertrouwel i jk is en/of de informatie niet

gedurende de Overeenkomst bi j  Opdrachtgever aan GPF bekend gemaakt is en/of op andere wi jze door GPF is verkregen.

2.  In het bi jzonder z iet de geheimhouding op door GPF opgestelde adviezen, rapportages,  ontwerpen, werkwi jze en/of

verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever.  Het is Opdrachtgever uitdrukkel i jk verboden de inhoud hiervan te

delen met medewerkers die niet bevoegd zi jn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht GPF

steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met al le bedri j fsgevoel ige informatie door Opdrachtgever verstrekt .

3.  Indien GPF op grond van een wettel i jke bepal ing of een gerechtel i jke uitspraak gehouden is de vertrouwel i jke informatie

aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en GPF z ich niet kan beroepen op een

verschoningsrecht ,  is GPF niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding

van de Overeenkomst.

4.  Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publ icatie van verklar ingen, adviezen of producties

die door GPF aan derden worden verstrekt ,  is de schriftel i jke toestemming van GPF vereist ,  tenzi j  een dergel i jke toestemming

vooraf uitdrukkel i jk is overeengekomen. Opdrachtgever zal GPF vr i jwaren voor al le aanspraken van dergel i jke derden als

gevolg van het vertrouwen op dergel i jke informatie die zonder de schriftel i jke toestemming van GPF is verspreid.

5.  De geheimhoudingsverpl icht ing leggen GPF en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.
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6. Bi j  overtreding van hetgeen bepaald is in dit  art ikel  is Opdrachtgever aan GPF een onmiddel l i jk  opeisbare boete

verschuldigd van €10.000,- en een boete van €500,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt .  Dit  laat het recht van GPF

onverlet om een schadevergoeding, van welke aard ook,  vorderen. 

ARTIKEL 27 - INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 

1 .  Al le IE-rechten en auteursrechten van GPF waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot al le ontwerpen,

model len,  rapportages en adviezen berusten uits luitend bi j  GPF en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzi j

uitdrukkel i jk anders overeengekomen. 

2.  Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van GPF worden overgedragen aan

Opdrachtgever ,  is GPF gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldel i jke

vergoeding te eisen van Opdrachtgever.  Een dergel i jke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens z i j

de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkr i jgt .

3 .  Het is Opdrachtgever verboden om al le stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van GPF rusten

te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wi jz igen of ter beschikking te stel len aan derden (waaronder gebruik met

commerciële doeleinden) zonder uitdrukkel i jke voorafgaande schriftel i jke toestemming van GPF. Indien Opdrachtgever

wi jz igingen wenst aan te brengen in door GPF opgeleverde zaken, dient GPF expl iciet akkoord te geven op de voorgenomen

wijz igingen. 

4.  Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intel lectuele eigendomsrechten van GPF rusten

anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

5.  Part i jen zul len elkaar informeren en gezamenl i jk maatregelen nemen indien er z ich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

6.  E lke inbreuk van Opdrachtgever op de IE-rechten (en auteursrechten) van GPF,  wordt bestraft met een eenmalige boete

ter hoogte van € 10.000,- euro en een boete van € 500,- euro  voor elke dag dat de inbreuk voortduurt .  Dit  boetebeding laat

onverlet de mogel i jkheid van GPF om schade te vorderen. 

ARTIKEL 28 - VRIJWARING EN JUISTHEID VAN INFORMATIE

1 .  Opdrachtgever is zelf  verantwoordel i jk voor de juistheid,  betrouwbaarheid en vol ledigheid van al le gegevens,  informatie ,

documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die z i j  aan GPF verstrekt in het kader van een Overeenkomst,  alsmede

voor de gegevens die z i j  van derden heeft verkregen en welke aan GPF z i jn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de

Dienst .  

2 .  Opdrachtgever vr i jwaart GPF van elke aansprakel i jkheid ingevolge het niet of niet t i jdig nakomen van de verpl icht ingen met

betrekking tot het t i jdig verstrekken van al le juiste ,  betrouwbare en vol ledige gegevens,  informatie ,  documenten en/of

bescheiden.

3.  Opdrachtgever vr i jwaart GPF voor al le aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame

derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever ,  gebaseerd op het niet (t i jdig) verkr i jgen van eventuele subsidies en/of

toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.  

4.  Opdrachtgever vr i jwaart GPF voor al le aanspraken van derden welke voortvloeien uit  de werkzaamheden verr icht ten

behoeve van Opdrachtgever ,  waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intel lectuele eigendomsrechten op de door

Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bi j  het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of

het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).

5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan GPF verstrekt ,  garandeert

Opdrachtgever dat deze vr i j  z i jn van virussen en defecten.

ARTIKEL 29 - KLACHTEN

1 .  Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van GPF of anderszins k lachten heeft over de uitvoering van z i jn

opdracht ,  is Opdrachtgever verpl icht om deze klachten zo spoedig mogel i jk ,  maar uiter l i jk  binnen 7 kalenderdagen na de

betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondel ing of schriftel i jk  gemeld worden via

info@pietersfotografie.nl  met als onderwerp “Klacht” .

2 .  De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegel icht z i jn ,  wi l  GPF de klacht in behandel ing kunnen

nemen.

3.  GPF zal zo spoedig mogel i jk ,  doch uiter l i jk  binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudel i jk reageren op de

klacht.

4.  Part i jen zul len proberen om gezamenl i jk tot een oplossing te komen.
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ARTIKEL 30 - TOEPASSELIJK RECHT

1 .  Op de rechtsverhouding tussen GPF en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 

2.  GPF heeft het recht deze algemene voorwaarden te wi jz igen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stel len.

3.  Ingeval van vertal ingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.

4. Al le geschi l len,  ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen GPF en Opdrachtgever ,  worden beslecht

door de bevoegde rechter van rechtbank Zeeland-West-Brabant ,  locatie Middelburg, tenzi j  bepal ingen van dwingend recht

een andere bevoegde rechter aanwijzen.
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