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Algemene voorwaarden 
 
 
Artikel 1 De opdracht 
Kwispel communicatie & events verleent aan opdrachtnemer de overeenkomen opdracht, welke 
opdracht door Kwispel communicatie & events wordt aanvaard. Opdrachtgever staat in voor de 
juistheid en volledigheid van zijn opdracht en vrijwaart Kwispel communicatie & events tegens claims 
van derden, die voortvloeien uit het uitvoeren van de opdracht. Kwispel communicatie & events heeft 
de verplichting om zich in te spannen om voornoemde opdracht naar beste kunnen uit te voeren en is 
gerechtigd hiervoor derden in te schakelen. 
 
Artikel 2 Betaling 
Facturen van Kwispel communicatie & events dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn 
voldaan. Kwispel communicatie & events is gerechtigd voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht 
aanbetaling of zekerheid te verlangen. Indien een factuur op levering van goederen ziet, gaat het 
eigendom hiervan pas over na betaling. 
 
Artikel 3 Aansprakelijkheid 
Kwispel communicatie & events heeft zijn aansprakelijkheid verzekerd (€ 10.000,00) en beperkt zijn 
aansprakelijkheid tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door zijn aansprakelijkheids-
verzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het geldende eigen risico. 
Indien geen uitkering plaatsvindt en Kwispel communicatie & events toch aansprakelijk zou zijn, wordt 
de vergoeding beperkt tot de hoogte van de opdrachtsom, met een maximum van € 10.000,00. 
Eventuele door Kwispel communicatie & events verstrekte adviezen zijn altijd vrijblijvend en Kwispel 
communicatie & events is niet aansprakelijk voor door hem ingeschakelde derden. Om onvoldoende 
dekking te voorkomen, adviseert Kwispel communicatie & events aan opdrachtgever om zelf altijd een 
eigen verzekering af te sluiten voor de activiteiten van Kwispel communicatie & events. Indien 
gewenst wil Kwispel communicatie & events hierin meedenken. 
 
Artikel 4 Intellectueel eigendom 
Alle intellectuele eigendommen, die door Kwispel communicatie & events worden ingebracht en/of 
voortvloeien uit de opdracht, komen uitsluitend en volledig toe aan Kwispel communicatie & events. 
Opdrachtgever ontvangt slechts een licentie voor de duur van de opdracht. Zodra de opdracht eindigt, 
komt ook de licentie van rechtswege te vervallen. 
 
Artikel 5 Tot slot 
Van de bepalingen in de overeenkomst kan enkel schriftelijk worden afgeweken. 
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