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Artikel 1. Toepasbaarheid
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere 
overeenkomst tussen Goedzooi en een opdrachtgever waarop Goedzooi deze 
voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden 
niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2. Offertes
2.1. De geldigheid van alle door Goedzooi gemaakte offertes bedraagt 14 
dagen, tenzij in een offerte die voor een betreffende opdracht geldt een andere 
termijn is genoemd.
2.2. Goedzooi is aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door 
de opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.
2.3. Voorzover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de in een offerte 
vermelde prijzen exclusief BTW.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst
3.1. Goedzooi zal de overeenkomst op vakbekwame wijze en naar beste inzicht 
en vermogen uitvoeren.
3.2. Tijdens de duur van de overeenkomst overleggen Goedzooi en 
opdrachtgever regelmatig met elkaar over de stand van zaken, voortgang en 
alle andere zaken betreffende de opdracht.
3.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en materialen, 
waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan 
opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor 
het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Goedzooi worden verstrekt.

Artikel 4. Annulering door opdrachtgever
4.1. Bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de 
werkzaamheden is de opdrachtgever verplicht 75% van het overeengekomen 
bedrag te betalen.
4.2. Bij annulering korter dan twee weken is de opdrachtgever verplicht het 
volledig overeengekomen bedrag te betalen.
4.3. In geval de opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen 
deelnemer na aanvang van de werkzaamheden deelname tussentijds 
be indigt of anderszins geen gebruik maakt van de werkzaamheden, heeft de 
opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

Artikel 5. Annulering door Goedzooi
5.1. Indien er sprake is van een groepsbijeenkomst met een minimaal aantal 
deelnemers gaat Goedzooi bij minder dan het minimale aantal deelnemers in 
gesprek met de opdrachtgever over de doorgang/annulering/verzetten van de 
opdracht.
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Artikel 6. Wijzigingen
6.1. Hoewel Goedzooi een verzoek om met wijzigingen, aanvullingen en correcties 
van de overeengekomen werkzaamheden in te stemmen steeds welwillend wil 
overwegen, is Goedzooi tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze 
verplicht.
6.2. Een dergelijke instemming kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk worden 
gegeven.
6.3. Wanneer Goedzooi instemt met wijzigingen, aanvullingen of correctie van 
de overeengekomen werkzaamheden, kan een zodanige wijziging, aanvulling 
of correctie invloed hebben op de overeengekomen prijs en/of het tijdstip van 
uitvoering of levering.

Artikel 7. Vertrouwelijke informatie
7.1.Goedzooi verplicht zich alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden 
en andere gegevens die door opdrachtgever in het kader van de opdracht aan 
opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld zorgvuldig te bewaren en vertrouwelijk 
te behandelen.
7.2 De opdrachtgever behandelt de geleverde concepten door Goedzooi op 
dezelfde vertrouwelijke wijze. Hij zal niet zonder toestemming van Goedzooi het 
concept gebruiken.
7.3 De opdrachtgever neemt in acht dat er een copyright geldt over alle 
ontwikkelde concepten, teksten en ontwerpen. Dec opyright vervalt niet maar 
kan wel met betaalde termijn worden afgekocht, als de opdrachtgever wenst 
Goedzooi niet te benoemen en/of te betalen.

Artikel 8. Prijs
8.1 De prijzen van Goedzooi zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen 
welke van overheidswege zijn opgelegd.

Artikel 9. Betaling
9.1. Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.
9.2. Indien de opdrachtgever binnen de hiervoor gestelde betalingstermijn een 
factuur niet heeft voldaan, is
Goedzooi gerechtigd zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist 
is, over het bedrag van deze factuur per maand of een gedeelte daarvan de 
geldende dagrente in rekening te brengen, berekend vanaf de vervaldag.
9.3 In offertes kunnen stelposten worden opgenomen. Gedurende de opdracht 
blijft Goedzooi in gesprek met de opdrachtgever over deze eventueel hoger 
uitvallende kosten. Deze worden alleen gemaakt na schriftelijke goedkeuring van 
de opdrachtgever.
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Artikel 10. Incassokosten
10.1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of 
meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van 
voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.
10.2. Indien Goedzooi aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijk 
waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1. Goedzooid is jegens de opdrachtgever alleen aansprakelijk voor 
tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn 
van grove nalatigheid of opzet van de zijde van Goedzooi.
11.2. De opdrachtgever vrijwaart Goedzooi voor alle aansprakelijkheid en elke 
vordering, geldend gemaakt in of buiten rechte voortvloeiende uit of verband 
houdende met de uitvoering door Goedzooi van werkzaamheden.

Artikel 12. Toepasselijk recht
13.1. Op elke overeenkomst tussen Goedzooi en opdrachtgever is Nederlands 
recht van toepassing.
13.2. Eventuele geschillen tussen partijen ingevolge de overeenkomst zullen bij 
uitsluiting worden berecht
door de bevoegde rechter te Breda.

Artikel 14. Wijziging van de voorwaarden
14.1. Goedzooi is gerechtigd deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen.
14.2. Goedzooi zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever 
toezenden. De gewijzigde
voorwaarden treden in werking zodra deze aan de opdrachtgever zijn 
medegedeeld tenzij opdrachtgever de
wijzigingen binnen 14 dagen schriftelijk van de hand wijst.


