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Bij het uitbrengen van offertes en de uitvoering van opdrachten hanteert  
AD EM PRoducties bv, verder te noemen AD EM PRoducties, de volgende 
leveringsvoorwaarden. 
 
1. Algemeen. 
De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes 
en overeenkomsten tussen AD EM PRoducties en opdrachtgevers, respectievelijk 
hun rechtsopvolgers. Eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene 
voorwaarden, hoe ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en 
gelden niet ten aanzien van de door AD EM PRoducties uit te voeren of uitgevoerde 
dienstverlening, tenzij deze voorwaarden of een of meerdere bepalingen daarvan 
door AD EM PRoducties uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. 
 
2. Grondslag offertes. 
Offertes van AD EM PRoducties zijn vrijblijvend en gebaseerd op de informatie die 
door de opdrachtgever is verstrekt. Een door AD EM PRoducties gemaakte schatting 
van de met de uitvoering van een opdracht gepaard gaande uren en/of kosten is 
steeds vrijblijvend. De opdrachtgever zal aan een dergelijke schatting nimmer 
rechten kunnen ontlenen. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten 
daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft 
verstrekt. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke 
AD EM Producties oordeelt nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de 
verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en ook op de gewenste wijze ter 
beschikking van AD EM PRoducties te stellen. Verder zal opdrachtgever AD EM 
PRoducties steeds op de hoogte houden van alle voor AD EM PRoducties van 
belang zijnde relevante informatie. AD EM PRoducties zal de door hem te verrichten 
werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed 
vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een 
"inspanningsverplichting", omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan 
worden gegarandeerd. 
AD EM PRoducties heeft het recht vergissingen en/of kennelijke fouten in de offerte 
te corrigeren indien aangetoond kan worden dat de in de offerte genoemde of 
gefactureerde bedragen in belangrijke mate afwijken van de bedragen die normaliter 
aan opdrachtgevers in rekening gebracht worden. 
 
3. Inschakeling van derden. 
Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de 
opdrachtgever of door AD EM PRoducties geschiedt uitsluitend in onderling overleg. 
 
4. Tarieven en kosten van de opdracht. 
Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de 
offerte aangegeven of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis- en 
verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn 
inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend. Een tussentijdse verandering 
van het niveau van de lonen en kosten die AD EM PRoducties noodzaakt tot 
tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, 
zal worden doorberekend. Alle in de offertes van AD EM PRoducties genoemde 
prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW). 
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5. Betalingsvoorwaarden. 
Het honorarium en de kosten zoals in artikel 4 genoemd, welke niet in de tarieven 
zijn inbegrepen, worden maandelijks bij (voorschot-)declaratie in rekening gebracht. 
De opdrachtgever is niet gerechtigd korting of compensatie toe te passen, 
behoudens vooraf schriftelijk akkoord van AD EM PRoducties. Alleen betaling door 
overmaking op de rekening van de ten name van AD EM Producties gestelde bank- 
of girorekening(en) aangehouden bij de door AD EM PRoducties gekozen 
bankinstelling leidt tot kwijting van de opdrachtgever. Betaling dient te geschieden 
binnen 21 dagen na declaratiedatum. Na die vervaldag wordt de wettelijke 
vertragingsrente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien 
betaling achterwege blijft, kan het AD EM PRoducties met een beroep op de 
onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten. Is de opdrachtgever 
in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer 
van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening 
voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke met een 
minimum van 15% over hoofdsom. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan 
één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de 
nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de 
tenaamstelling van de declaratie). Alle vorderingen van AD EM PRoducties op de 
opdrachtgever zijn terstond opeisbaar indien: 
- een betalingstermijn is overschreden; 
- opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling heeft aangevraagd 

c.q. een verzoek tot wettelijke schuldsanering indient; 
- beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd; 
- de opdrachtgever (rechtspersoon) wordt ontbonden of geliquideerd; 
- de opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt. 
 
6. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk. 
De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden 
beïnvloed indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang 
van de opdracht en/of daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te 
wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de 
kostenvergoedingen beïnvloedt, zal AD EM PRoducties dit de opdrachtgever zo 
spoedig mogelijk melden en daarvoor toestemming vragen. Eventuele in de 
overeenkomst of daarna door de opdrachtgever gestelde termijnen waarbinnen de 
werkzaamheden zullen worden uitgevoerd, gelden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk 
anders overeengekomen, slechts bij benadering en zijn geen fatale termijnen. 
Overschrijding van een dergelijke termijn levert geen toerekenbare tekortkoming van 
AD EM PRoducties op en mitsdien ook geen grond voor ontbinding van de 
overeenkomst. 
 
7. Duur en afsluiting van de opdracht. 
De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van AD EM PRoducties 
worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die 
AD EM PRoducties verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. 
AD EM PRoducties kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de 
doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn. Het dossier van 
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opdrachtgever zal na het beëindigen van de opdracht door AD EM PRoducties 
maximaal zeven jaar worden bewaard, waarna het zal worden vernietigd. De 
rechtsvordering tot afgifte van de eigen stukken aan de opdrachtgever of diens 
rechtverkrijgenden verjaart na verloop van vijf jaren na het eindigen van de 
bemoeienissen met de zaak (artikel 7:412 BW). Uitgangspunt voor het ingaan van 
die termijn is - behoudens tegenbewijs - het tijdstip van eindigen van de 
bemoeienissen van AD EM PRoducties, zoals blijkt uit de laatst aan de 
opdrachtgever verzonden mededeling. Een opdracht is afgesloten, zodra de 
eindafrekening naar de opdrachtgever is gezonden. Indien de opdrachtgever 
hiertegen bezwaren heeft, dient hij deze binnen 14 dagen per aangetekende brief 
kenbaar te maken aan AD EM PRoducties. 
 
8. Tussentijdse beëindiging van de opdracht. 
Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien één van hen 
van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de 
bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient 
gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt. 
Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft 
AD EM PRoducties vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies 
recht op compensatie daarvan. Alsdan ontstaat recht op een fixed fee voor 
AD EM Producties van 40% van de opdrachtsom, excl. BTW, indien dit een vast 
bedrag is, of een vergoeding van 3 maanden arbeid, excl. BTW, waarbij het tot dan 
toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd, 
tenzij door AD EM Producties aangetoond kan worden dat het schadebedrag hoger 
is, in welk geval AD EM PRoducties gerechtigd is zijn werkelijke schade zoals 
geleden of zal worden geleden in rekening te brengen bij de opdrachtgever. 
AD EM PRoducties mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts 
gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die hem niet zijn toe te 
rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. 
AD EM PRoducties behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor 
de tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder 
voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter 
beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, 
worden deze in rekening gebracht. 
 
9. Intellectuele eigendom. 
Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de producten en diensten van 
AD EM PRoducties, waaronder begrepen maar niet beperkt tot (computer) 
programma's, werkwijzen, adviezen, modellen, know how en andere 
geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te 
openbaren of te exploiteren. Bij alle ongewijzigd gebruik na vooraf verkregen 
schriftelijk verleende toestemming daartoe door AD EM PRoducties dient altijd 
vermeld te worden dat het intellectuele eigendomsrecht daarvan berust bij 
AD EM PRoducties.  
a. Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt 
voor uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn 
opgenomen, zijn en blijven het eigendom van AD EM PRoducties. Openbaarmaking 
kan derhalve alleen geschieden na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van 
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AD EM Producties, mits sprake is van ongewijzigd gebruik. Dit geldt eveneens voor 
zover in aanbiedingen voorstellen resp. gesuggereerde ideeën gedaan zijn die zijn 
ontwikkeld vanuit de creativiteit van AD EM PRoducties. Bij overtreding wordt dit 
doorberekend aan de overtredende partij. Hierbij wordt een boetebeding 
aangehouden van € 450 per dag per geval. Ook bij tussentijdse beëindiging van de 
opdracht, is het voorgaande van toepassing. 
b. De opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn 
eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht, mits 
daarvoor vooraf schriftelijk toestemming is verleend door AD EM PRoducties en 
sprake is van ongewijzigd gebruik. 
 
10. Vertrouwelijkheid. 
De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de 
opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden 
geen rechten ontlenen. 
AD EM PRoducties is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens 
van de opdrachtgever jegens derden. AD EM PRoducties zal in het kader van de 
opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de 
belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van 
AD EM PRoducties aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van het 
bedrijf, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen. 
 
11. Overmacht 
Van overmacht aan de zijde van AD EM PRoducties is in ieder geval sprake indien 
AD EM PRoducties na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar 
verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen 
tengevolge van (burger)oorlog, oorlogsgevaar, oproer, terreur(aanslagen), onlusten, 
werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, brand, milieu- en waterschade, 
overstroming, overheidsmaatregelen, extreme weersomstandigheden, storingen in 
de levering van energie- en bedrijfsbenodigdheden, wanprestatie door derden waar 
AD EM PRoducties niet verantwoordelijk voor is, niet te voorziene defecten aan 
vervoer-, telecom- internet-, soft- of hardwaremiddelen, vervoersbelemmeringen en 
voorts ten gevolge van alle overige oorzaken buiten de schuld of de risicosfeer van 
AD EM PRoducties ontstaan. Als AD EM PRoducties haar verplichtingen uit de 
overeenkomst als gevolg van voornoemde redenen niet, niet tijdig of niet behoorlijk 
kan nakomen worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat 
AD EM PRoducties alsnog in staat is op de overeengekomen wijze na te komen, 
zonder dat AD EM PRoducties in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van 
zijn verplichtingen en zonder dat zij tot enige schadevergoeding kan worden 
gehouden. Opdrachtgever heeft het recht in geval de situatie zich gedurende 30 
aaneengesloten dagen heeft voorgedaan, de overeenkomst daarna geheel of 
gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen. 
 
12. Aansprakelijkheid. 
AD EM PRoducties is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van 
de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door 
AD EM PRoducties van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waar 
bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht op mag worden 
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vertrouwd. De bewijslast van zowel de aansprakelijkheid als de hoogte van de geleden 
schade als gevolg daarvan berust bij de opdrachtgever. De aansprakelijkheid voor de 
schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt in geval sprake is van een 
doorlooptijd van minder dan een half jaar beperkt tot het bedrag van het honorarium dat 
AD EM PRoducties voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft 
ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt 
een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het 
declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Voor alle indirecte of gevolgschade, 
waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen de 
onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel 
veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door 
AD EM PRoducties, is AD EM PRoducties nimmer aansprakelijk, behoudens in geval 
deze schade werd veroorzaakt door haar opzet of grove schuld. De bewijslast hiervoor 
rust bij de opdrachtgever. 
Alle aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen twee 
maanden na het ontdekken van de schade gemotiveerd en voorzien van bewijs te 
zijn ingediend door middel van een aangetekende brief aan AD EM Producties. Na 
verloop van deze termijn komen dergelijke klachten niet meer voor behandeling in 
aanmerking komen en opdrachtgever geen rechten meer kan doen gelden. 
 
13. Toepasselijk recht. 
a. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
b. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van 
de bevoegde rechter in de rechtbank te Arnhem. 
c. Deze leveringsvoorwaarden maken een onlosmakelijk deel uit van de door 
AD EM PRoducties uitgebrachte offertes. 
 
14. Deponering. 
De onderhavige leveringsvoorwaarden zijn op 1 november 2012 gedeponeerd bij de 
Kamer van Koophandel Oost Nederland gevestigd te Apeldoorn. 
AD EM PRoducties staat onder nummer 08093791 bij voornoemde KvK 
ingeschreven. 
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