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Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten
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5.2 Honorarium voor meerwerk Indien Eyego Creative Studio door het niet tijdig of niet aanleveren van
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Artikel 7: Opzegging en ontbinding overeen komst
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12.
Slotbepalingen
12.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend
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8.3 Verstrekte materialen en gegevens De opdrachtgever vrijwaart Eyego Creative Studio voor
12.3 Onder ’schriftelijk’ valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit
aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte
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de inhoud
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c. fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
d. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
e. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in
art. 2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te
kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
f. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten
uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een
dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.
9.2 Beperking aansprakelijkheid Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Eyego Creative
Studio, is de aansprakelijkheid van Eyego Creative Studio voor schade uit hoofde van een overeenkomst of
van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot een bedrag dat niet hoger is
dan het aan de opdracht verbonden honorarium.
9.3 Verval aansprakelijkheid Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het
moment dat de opdracht is voltooid.
9.4 Kopieën materialen De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door
hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Eyego Creative Studio niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan
van deze kopieën niet was opgetreden.
9.5 Bewaarplicht Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Eyego Creative
Studio jegens elkaar een bewaar plicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.
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Artikel 10: Overige bepalingen
10.1 Overdracht aan derden Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Eyego
Creative Studio gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn
gehele onderneming.
10.2 Vertrouwelijkheid Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht
aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de
opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere
partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
10.3 Nederlands recht Op de overeenkomst tussen Eyego Creative Studio en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Eyego Creative Studio en
de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Eyego Creative Studio is gevestigd.

