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ALGEMENE VOORWAARDEN
Pink Fluffy Unicorns B.V.
1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Pink Fluffy Unicorns B.V. (hierna: ‘opdrachtnemer’) te verlenen
diensten en uit te voeren opdrachten. Afwijkingen zijn alleen geldig en bindend indien deze schriftelijk zijn
overeengekomen.

2

Mondelinge opdrachten leiden tot een overeenkomst met een inhoud zoals schriftelijk door opdrachtnemer
bevestigd, of bij gebreke van zulke bevestiging met een inhoud conform de uitvoering door opdrachtnemer.

3

De rechten en verweren uit deze voorwaarden kunnen behalve door opdrachtnemer ook worden ingeroepen door al
die (rechts)personen die ten behoeve van de opdrachtnemer werkzaam zijn of aan hem zijn gelieerd.

4

Intellectuele eigendom dat in het kader van de opdracht tot stand komt, wordt overgedragen aan opdrachtgever
indien en zodra deze volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen jegens opdrachtnemer.

5

De overdracht van een recht van intellectuele eigendom, laat onverlet het recht van opdrachtnemer om de aan de
ontwikkeling van dat recht ten grondslag liggende elementen, ideeën, ontwerpen, werkwijzen, elektronica,
algoritmen en dergelijke voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor
derden.

6

Betaling van alle door de opdrachtnemer verzonden facturen dient te geschieden binnen de door de opdrachtnemer
vermelde betalingstermijn. Alle betalingen zullen plaats hebben zonder recht van opschorting, aftrek of verrekening.
Indien niet binnen de gestelde termijn wordt betaald, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Vanaf het
moment van verzuim is de opdrachtgever over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. De
kosten van incasso die opdrachtnemer maakt als gevolg van het verzuim, komen voor rekening van de
opdrachtgever. De kosten van incasso bedragen 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 250,-.

7

Opdrachtnemer is in geval van verzuim gerechtigd zijn werkzaamheden te staken.

8

Opdrachtnemer is niet gehouden in te staan voor het bereiken van de bestemming die of het resultaat dat
opdrachtgever wil realiseren, ook niet indien adviezen van opdrachtnemer betrekking hadden op het gebruik van de
zaken met het oog op die bestemming of dat resultaat.

9

Opdrachtgever is gehouden om opgeleverde zaken terstond na levering te keuren. Klachten met betrekking tot de
functionaliteit of onmiddellijk zichtbare schade dienen binnen 48 uur na aflevering schriftelijk aan opdrachtnemer
gedaan te worden. Alle aanspraken van opdrachtgever vervallen indien hij de geleverde zaken heeft door geleverd,
gewijzigd, bewerkt of beschadigd.

10

Indien een klacht terecht is, zal opdrachtnemer alsnog deugdelijk leveren en is er geen aanspraak op
schadevergoeding. Indien levering niet meer mogelijk is, zal opdrachtnemer in plaats daarvan dat deel van de
betaalde prijs terugbetalen, dat betrekking heeft op het ondeugdelijke deel van het geleverde. De aansprakelijkheid
van opdrachtnemer is, behalve in gevallen van opzet of bewuste roekeloosheid, steeds beperkt tot her-levering of
terugbetaling van het factuurbedrag. In ieder geval (ook bij een hoger factuurbedrag) is de verplichting tot
schadevergoeding beperkt tot maximaal € 10.000,00.
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