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Artikel1-Toepasselijkheid 
1.1 Dezealgemenevoorwaardenzijnvantoepassingopdegehelerechtsverhouding,endaarmeeop
allemondelingeenschriftelijkeovereenkomsten,vanSedneyGrafischBurometdeklant,
waarondertevenszijnbegrepenincidenteleen/oflossewerkzaamheden,leverantiesen/of
opdrachten. 
1.2 Detoepasselijkheidvandealgemenevoorwaardenvandeklantwordtuitdrukkelijkuitgesloten
envandehandgewezen. 
1.3 Afwijkingenvanenaanvullingenophetgeenindezealgemenevoorwaardenisbepaaldzijn
slechtsgeldigindiendezeafwijkingenen/ofaanvullingenschriftelijkdoorSedneyGrafischBuro
zijnbevestigd,bijvoorbeelddoorondertekeningvanenigdocumentwaarindeafwijkingenen/of
aanvullingenzijnopgenomen. 
1.4 Indienenigebepalingvandezealgemenevoorwaardennietigisofvernietigdwordt,zullende
overigebepalingenvandezealgemenevoorwaardenonverminderdvankrachtblijven.De
nietigheiden/ofvernietigingtreftuitsluitenddenietigeen/ofvernietigdebepaling,endanenkel
voorzoverdatwettelijkisvereistenvoorhetoverigeblijftdebepalinginstand.Partijenzullenin
hetgevalvaneennietigeofvernietigdebepalingbijdeuitvoeringvandeovereenkomstzonauw
alswettelijkmogelijkisaansluitingzoekenbijdenietigeofvernietigdebepalingenalsdan
daaraanuitvoeringgeven. 
1.5 SedneyGrafischBuroisbevoegddezealgemenevoorwaardentewijzigen,zulksnavoorafgaande
schriftelijkekennisgevingvandeinhoudvandewijzigingenmetinachtnemingvaneentermijn
van4(vier)weken,gedurendewelkeperiodedeklantdewijzigingkanafwijzen,inwelkgevalde
bestaandealgemenevoorwaardenblijvengelden.Indienhetbetrefteenwijziginginhetvoordeel
en/oftengunstevandeklant,heeftdeklantnietdemogelijkheiddewijzigingaftewijzen.
Evenminheeftdeklantdemogelijkheiddewijzigingaftewijzenindienhetbetrefteenwijziging
diehetgevolgisvangewijzigdewettelijkevoorschriften. 

Artikel2-Totstandkomingovereenkomstenduur
overeenkomst 
2.1 AlleoffertesenaanbiedingenvanSedneyGrafischBurozijnvrijblijvend,behoudensindienen
voorzoverschriftelijkdoorSedneyGrafischBuroandersisaangegeven.Vaneennietvrijblijvende
offerteen/ofaanbiedingispassprakeindiendeofferteen/ofaanbiedingnaoverlegmetdeklant
specifiekopdeklantisafgestemden/ofindeofferteen/ofaanbiedingstaatdatacceptatiede
overeenkomsttotstanddoetkomen. 
2.2 MondelingetoezeggingenbindenSedneyGrafischBuroslechtsindienenvoorzoverzijschriftelijk
doorSedneyGrafischBuroaandeklantzijnbevestigd. 
2.3 EenovereenkomstmetSedneyGrafischBurokomttotstandophetmomentdatdeklanteenniet
vrijblijvendeofferteen/ofaanbiedingbinnendetermijngedurendewelkedeofferteen/of
aanbiedinggeldigisintegraalzonderwijzigingenschriftelijk(waaronderpere-mail)wordt
geaccepteerd.Ingevalvanniettijdigeacceptatiekomtdeovereenkomstalleentotstandna
acceptatiedoorSedneyGrafischBuro.Eenofferteen/ofaanbiedingisnooitlangerdan1maand
geldig. 
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2.4 Deklantstaatinvoordejuistheidendevolledigheid,alsmededebruikbaarheid,vandedoorde
klantaanSedneyGrafischBuroverstrekteinformatieopbasiswaarvanSedneyGrafischBuroeen
offerteen/ofaanbiedingheeftgebaseerden/ofopbasiswaarvantussenSedneyGrafischBuroen
deklanteenovereenkomsttotstandisgekomen.Deklantstaattevensinvoordejuistheidende
omvangvandebevoegdheiddeovereenkomstmetSedneyGrafischBurotesluiten.Indiende
informatiediedeklantheeftverstrektnietjuistofvolledigen/ofbruikbaarblijkttezijn,heeft
SedneyGrafischBurodebevoegdheiddeovereenkomsttebeëindigenen/ofaantepassenop
basisvandegegevensdieweljuisten/ofvolledigzijn.Dezeaanpassingkaneenprijsaanpassing
(ookmetterugwerkendekracht)betreffen,welkealsdanvoorrekeningenrisicovandeklant
komt.Deklantheeftalsdanniethetrechtdeovereenkomstvanwegedeprijsaanpassingte
beëindigen.Deklantstaatertevensvoorindatdedoorhemaangewezenpersonenbevoegdzijn
deklanttevertegenwoordigendanwelbevoegdzijntenaanzienvandedienstverleningten
behoevevandeklantbesluitentenemenenmetSedneyGrafischBurooverlegtehebben.De
klantzaldoorhemingeschakeldepersonendaartoeopeenjuistewijzeinstruerenenzonodigin
hetbezitstellenvaneendaartoestrekkendevolmacht. 
2.5 DeklantisgerechtigddeovereenkomstteannulerenvoordatSedneyGrafischBurometde
uitvoeringvandeovereenkomstisbegonnen,mitsdeklantalsdandedoorSedneyGrafischBuro
alsgevolgvandeannuleringgeledenschadevergoedt.Ondergeledenschadewordtbegrepende
doorSedneyGrafischBurogeledenverliezen,gemaaktekosten,alsmededegederfdewinst
bestaandeuithetbijnakomingdoordeklantvandeovereenkomstaanSedneyGrafischBurote
betalenbedragenminusdeindiesituatieredelijkerwijzedoorSedneyGrafischBurote
verwachtenkosten. 

Artikel3-prijzenenbetalingen 
3.1 Alleprijzen,ookdiezijnvermeldinaanbiedingenenoffertes,zijnineuro’senzijnexclusief
omzetbelastingenanderebelastingenen/ofheffingenvanoverheidswege, behoudensindienen
voorzoveruitdrukkelijkschriftelijkandersisvermelden/ofandersisovereengekomen. 
3.2 Deklantisverplichtdeovereengekomenprijzenstiptenvolledigbinnendedaarvoordoor
SedneyGrafischBurogesteldebetalingstermijnentebetalen.SedneyGrafischBuroaccepteert
geendoordeklantgehanteerdebetalingstermijnendieafwijkenvandebetalingstermijnenvan
SedneyGrafischBuro.SedneyGrafischBurohanteerteenbetalingstermijnvan14dagenna
factuurdatum(ditgeldtookvooreenvoorschotfactuur).Deprijsdieisovereengekomengeldt
alleenvoordeafgesprokenwerkzaamhedenen/ofdienstverleningen/ofzaken.Deklantis
gehoudenvooraanvullendewerkzaamhedenen/ofdienstenen/ofzakenaanvullendtebetalen,
ditconformdedoorSedneyGrafischBuroopgegevenprijs.Indientussenpartijengeenprijsis
afgesproken,geldendegebruikelijkebijSedneyGrafischBurogehanteerdeprijzen,waarbijde
administratievanSedneyGrafischBurobeslissendis. 
3.3 SedneyGrafischBurozal,indiendatisovereengekomenenvoorzovervantoepassing,de
facturenvergezeldlatengaanvanspecificaties. 
3.4 DedoorSedneyGrafischBurogesteldebetalingstermijnenzijnfataletermijnen.Niettijdige
betalingvandevolledigverschuldigdebedragenlijdtaldustotverzuimvandeklant,een
herinnering,aanmaningen/ofingebrekestellingisdaarvoornietnodig.Bijniettijdigebetalingis
deklanttevensgehoudendevolledigebuitengerechtelijkeincassokostenalsdegerechtelijke
kosten,waaronderbegrependekostenvandeadvocaat,dekostenvandedeurwaarderen
SedneyGrafischBuro|Elburgkade44|1324HJAlmere|post@s-g-b.nl|Kvk59383585

[3]





incassobureaus,tevergoeden.Debuitengerechtelijkekostendiemoetenwordenvergoed,zullen
nooitminderzijndaneenpercentagevan15%vandehoofdsommetrentemeteenminimum
van€100,=. 
3.5 Indiendeklantbestaatuitmeerderenatuurlijke-en/ofrechtspersoneniselkvandiepersonen
hoofdelijkvoorhetgeheelvandeaanSedneyGrafischBuroverschuldigdebedragen
aansprakelijk.Indiendeklanteenrechtspersoonis,zijndebestuurdersvandierechtspersoon
medehoofdelijkinpersoonaansprakelijkvoorhetgeenderechtspersoonaanSedneyGrafisch
Buroisverschuldigd. 
3.6 Indiendedoordeklantverschuldigdebedragenperiodiekwordenbetaald,isSedneyGrafisch
Burogerechtigddegeldendeprijzenmetinachtnemingvaneentermijnvandriemaandenaante
passen,indienenvoorzoverdieaanpassinghetgevolgisvaneenaandezijdevanSedney
GrafischBuroontstanekostenstijgingdievaninvloedzijnopde uitvoeringvandeovereenkomst.
Indienhetbetreftkostenstijgingendiebijhetaangaanvandeovereenkomstnietvoorzienbaar
warendanweldiebijhetaangaanvandeovereenkomstnietindeovereenkomstzijn
verdisconteerd,geldtdatdeklantnietdemogelijkheidheeftdeovereenkomstvanwegedie
kostenstijgingtussentijdstebeëindigen,tenzijdeprijsstijginggroterisdan5(vijf)procent.Inalle
anderegevallenisdeklantgerechtigddeovereenkomstbinnen30(dertig)dagennade
mededelingvandeprijsverhogingdoormiddelvaneenschriftelijkeopzegging(dieSedney
GrafischBuromoethebbenbereikt,hetgeendeverantwoordelijkheidvandeklantis)te
beëindigenperdedatumwaaropdeprijsverhogingintreedt. SedneyGrafischBuroisinieder
gevalgerechtigddeprijzenjaarlijksmetdeinflatiecorrectieteverhogen. 
3.7 Deklantisnimmerbevoegdhaarverplichtingenopteschortenen/ofhaarverplichtingente
verrekenenmetaanSedneyGrafischBuroverschuldigdeverplichtingen. 

Artikel4-Dienstverleningentermijnen 
4.1 AlledoorSedneyGrafischBurogenoemde(op)leveringstermijnenen(op)leveringsdatazijn
indicatiefengeldennietalsfataletermijnen.SedneyGrafischBuroisvoordeuitvoeringvande
overeenkomstafhankelijkvanderdenenkanaldusnietgaranderendatdeklantteallentijde
gebruikkanmakenvandeovereengekomendiensten.EvenminkanSedneyGrafischBuroeen
bepaaldesnelheidvandedienstengaranderen.Deuitvoeringvandeovereenkomstende
doorlooptijdvanverstrekteopdrachtenisafhankelijkvanmeerderefactoren,waaronderde
kwaliteitvandedoordeklantgebruiktefaciliteiten,dehoeveelheidgebruikers,de
gegevensverstrekkingvanuitdeklantzelfenvandederdendieteruitvoeringvande
overeenkomstwordeningeschakeld. 
4.2 DeenkeleoverschrijdingvaneendoorSedneyGrafischBuroaangegeven(op)leveringstermijn
en/of(op)leveringsdatumgeldtdanooknimmeralseentekortkomingaandezijdevanSedney
GrafischBuroindenakomingvanhaarverplichtingen.VanverzuimvanSedneyGrafischBurois
alsdangeensprake. 
4.3 SedneyGrafischBurozalzichervoorinspannendeovereenkomstnaarbestekunnenuittevoeren
ennatekomen,dochSedneyGrafischBurokangeenbepaaldresultaattoezeggenc.q.
garanderen.SedneyGrafischBurozalzichervoorinspannengebrekenindenakomingvande
overeenkomstbinneneenredelijketermijnteherstellennaontvangstvaneenmeldingvande
klant,welkemeldingeenzovolledigengedetailleerdmogelijkeomschrijvingvanhetgebrekdient
tebevatten. 
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4.4 IndienSedneyGrafischBuroeenuiterlijkelevertermijnheeftafgesprokenenzichdaaraan,ditin
afwijkingvanvoorgaandebepalingen,uitdrukkelijkschriftelijkheeftverbonden,vervaltdeze
bindingindienenzodradeklantwijzigingen/ofaanvullingvanhetgeenisovereengekomenwenst
danwelindiendeklantnalaataldatgenetedoendatredelijkerwijzevanuitdeklantnodigisom
delevertermijnterealiseren. 

Artikel5-Verplichtingenklant 
5.1 DeklantisverplichtopeersteverzoekvanSedneyGrafischBuroaanSedneyGrafischBurode
vooreenbehoorlijkeuitvoeringvandeovereenkomstnoodzakelijkezaken,waaronderinformatie,
gegevenseninlichtingen,specificaties,ontwerpenenalhetgeenvooreendeugdelijke
dienstverleningvanSedneyGrafischBuroredelijkerwijzenodigisaanSedneyGrafischBurote
verstrekken.Deklantstaatervoorindathetgeenwordtverstrektdeugdelijkisenzorgvuldigis
samengesteldenvoldoetaandedoorSedneyGrafischBurogesteldespecificatiesenvereisten.
TevenszaldeklantongevraagdSedneyGrafischBurotijdigenvoorafinformerenover
omstandighedenwaarvandeklantmoetwetendanwelredelijkerwijzebehoorttewetendatdie
voordenakomingvandeovereenkomstvanbelangzijn.Onjuistheden,onvolledighedenen
inconsistentiesinhetgeendoordeklantaanSedneyGrafischBuroisverstrekt,zijnvoorrekening
enrisicovandeklant. 
5.2 Deklantisverplichtalleredelijkeen/ofnoodzakelijkeinstructiesvanSedneyGrafischBuroten
behoevevaneenbehoorlijkeuitvoeringvandeovereenkomstonverwijldoptevolgen.Indien
SedneyGrafischBurooplocatievandeklantwerkzaamhedenverricht,isdeklantverplicht
kostelooszorgtedragenvoordedoorSedneyGrafischBurovoordewerkzaamheden
noodzakelijkefaciliteiten,zoalsbijvoorbeeldeenwerkruimtemetcomputer-,data-en
telecommunicatiefaciliteiten.Dezefaciliteitendienenalsdantevoldoenaanallewettelijke
vereisten,waaronderdiebetreffendearbeidsomstandigheden.Deklantzalvoorafgaandaande
werkzaamhedenoplocatieaanSedneyGrafischBurodebinnendeorganisatievandeklant
geldendehuis-enbeveiligingsregelsschriftelijkkenbaarmaken.Deklantisaansprakelijkvoorde
schadevanwerknemersvanSedneyGrafischBurodanwelvoordoorSedneyGrafischBuro
ingeschakeldepersonendieoplocatiebijdeklantwerkzaamhedenverrichtenenbijde
uitoefeningvandiewerkzaamhedenschadeoplopen.DeklantvrijwaartSedneyGrafischBuro
voordeindevorigezinbedoeldeaansprakelijkheden. 
5.3 DeklantisverplichtSedneyGrafischBurozelfstandigonverwijldschriftelijkinkennistestellen
vanallerelevantewijzigingenindegegevensvandeklant,waarondermedeisbegrepende
verhuizingvaneenklant.Eenverhuizingvandeklantdientminimaal4(vier)wekenvoorafgaand
aandedatumvandeverhuizingvandeklantaanSedneyGrafischBuroschriftelijkgemeldte
worden.SedneyGrafischBuroisnietaansprakelijkvoordeschadediehetgevolgisvanfoutieve
doordeklantverstrektegegevens. 
5.4 Deklantendebijhaarwerkzamepersonenzijnverplichtopeenzorgvuldigewijzeenmet
inachtnemingvandegeldendewet-enregelgevingdeovereenkomstnatekomenengebruikte
makenvandeopbasisvandeovereenkomstverstrektediensten.Hetisdeklantendebijhaar
werkzamepersonenverbodengebruiktemakenvandedoorSedneyGrafischBuroaandeklant
geleverdedienstenopeenwijzedieinstrijdismetdetoepasselijkewet-enregelgevingdanwel
diezodanigisdatSedneyGrafischBuro,klantenvanSedneyGrafischBuroen/ofderdendaardoor
wordengehinderden/ofschadetoe(kunnen)wordengebracht.Deklantzalzichgeen
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ongeoorloofdetoegangtotsystemen,netwerkenenaccountsverstrekken,geenvirussenof
andereschadelijkeprogramma’sverspreiden.Deklantzalzichonthoudenvanspamming,
seksueleintimidatieofhetopanderewijzelastigvallenvanpersonen,hethoudenvan,
vervaardigenen/ofhetverspreidenvankinderpornoenandermateriaaldatinstrijdismetde
wet,hacking,vernieling,beschadigingofhetonbruikbaarmakenvansystemenof
geautomatiseerdesystemen,werkenensoftwarevanderden,hetverstorenvandecommunicatie
ofgegevensopslagenhetzichverschaffenvantoegangdoormiddelvanvalsesleutels,valse
codes,wachtwoorden,gebruikersnamenen/ofmetbehulpvanvalsehoedanighedenen/of
voorwendselen.IederhandeleninstrijdmetdehiervoorgenoemdeverplichtingenmaaktSedney
GrafischBurobevoegddeovereenkomstmetdeklantperdirecttebeëindigen,ditzonder
inachtnemingvaneenopzegtermijnenditzonderdatdeklantenigeaanspraakheeften/ofkan
makenopschadevergoeding. 
5.5 Deklantisvolledigzelfverantwoordelijkvooralhetgebruikdatdeklantendebijhaarwerkzame
personenvandedienstenvanSedneyGrafischBuromaaktenSedneyGrafischBuroisdaarvoor
nimmeraansprakelijk. 
5.6 Deklantisvolledigzelfverantwoordelijk–endeswegeisSedneyGrafischBuronietaansprakelijk
–voordefaciliteiten(waaronder,deinfrastructuur,apparatuur,zoalscomputerapparatuur,
hardwareensoftware)waarmeedeklantendebijhaarwerkzamepersonengebruikmakenvan
dedienstenvanSedneyGrafischBuro.Deklantisvolledigzelfverantwoordelijkvoorde
deugdelijkheid,goedewerking,aanschafenbeveiligingvandefaciliteiten. 
5.7 Deklantisvolledigzelfverantwoordelijkvoordegegevensdiedeklantmetdedienstenvan
SedneyGrafischBurogebruikt,publiceertenopenigerleiwijzeverwerkt,waarondermede
verstaandeverwerkingvanpersoonsgegevens.Deklantisdientengevolgeookvolledigzelf
verantwoordelijkvoorhetbehoudvandedoordeklantgebruikteenverwerktegegevensenstaat
ervoorindatdegegevens,hetgebruikdaarvanendeverwerkingnietinstrijdismetenigerlei
wettelijkvoorschriften/ofzorgvuldigheidsnorm.Deklantstaatervoorindatdedoordeklant
gebruiktegegevensnietinstrijdzijnmetenigwettelijkvoorschrift,derechtenvanderdenopdie
gegevensen/ofanderszinsonrechtmatigzijn.DeklantvrijwaartSedneyGrafischBurovoor
aansprakenvanderdendienaangaande. 

Artikel6-webhosting,registratiedomeinnamene.d. 
6.1 Hetisdeklantniettoegestaanaandeklantterbeschikkinggesteldeschijf-/dataruimtete
overschrijden.Alhetgebruikvanterbeschikkinggesteldeschrijf-/dataruimte,dataverkeeren
overigebelastingvandefaciliteitenvanSedneyGrafischBuro,waaronderdesystemenen
infrastructuur,isbeperkttotdeovereengekomenmaxima.Tenzijschriftelijkisovereengekomen,
zalhetvooreenbepaaldeperiodeovereengekomendataverkeernietkunnenworden
overgedragennaareenvolgendeperiode. 
6.2 Vooroverschrijdingvandeovereengekomenmaximaleschijf-/dataruimteen/ofvoorhet
overeengekomenmaximaledataverkeer,wordenbijdeklantextrakosteninrekeninggebracht,
dittotdatdeoverschrijdingisbeëindigdenditopbasisvandemetdeklantovereengekomendan
welbijSedneyGrafischBurogebruikelijketarieven.BijoverschrijdingzalSedneyGrafischBurode
klantdaaroverinformeren.Deklantis–behoudenseenandersluidendeafspraakinde
overeenkomst–zelfverantwoordelijkvoorhetcontrolerenvandebenutteschijf-/dataruimte
en/ofhetgebruiktedataverkeer.Indiendeoverschrijdingnietbinnen14(veertien)dagennadat
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SedneyGrafischBurodeklantdaaroverheeftgeïnformeerdisbeëindigd,heeftSedneyGrafisch
Burodebevoegdheiddedienstverleningopteschorten. 
6.3 IndienSedneyGrafischBurovoordeklantdienstenverleentterzakedomeinnamen,zoalsde
aanvraag,verlenging,vervreemdingofregistratiedaarvan,dienenderegelsendewerkwijzevan
debetreffendeinstantieinachtgenomenteworden.SedneyGrafischBurogarandeertnietdat
eendomeinnaambeschikbaarisdanwelnietinstrijdismetdedaaropvantoepassingzijndewet-
enregelgeving,zoalsdietenaanzienvanhandelsnamenen/ofmerkrechten.Deklantisvolledig
zelfverantwoordelijkenaansprakelijkvoordedoordeklantterbeschikkinggestelde
domeinnamenenhetgebruikdatdaarvanwordtgemaakt.DeklantvrijwaartSedneyGrafisch
Burovooralhetgebruikdatdeklant,haarmedewerkerseneventuelederdenmakenvandeter
beschikkinggesteldeaccounts,schijfruimte,domeinnamen,e-mailadressenen/ofwebsites. 

Artikel7-onderzoeknauitvoeringovereenkomst 
7.1 Deklantisverplichtommetbekwamespoednaopleveringen/ofafleveringdoorSedneyGrafisch
Burovanhetgeenisovereengekomenteonderzoekenofdeovereenkomstdeugdelijkis
nagekomenen–indienditnaardemeningvandeklantniethetgevalis-SedneyGrafischBuro
binnen14dagennaopleveringen/ofafleveringSedneyGrafischBuroteinformerenover
geconstateerdegebreken,bijgebrekewaarvanvastkomttestaandatsprakeisvaneen
deugdelijkenakomingdoorSedneyGrafischBurovandeovereenkomst.Inditkaderdientde
klantzichterealiserendatmogelijksprakeisvaneencreatiefprocesendatercreatievekeuzes
zijngemaaktdiealleensubjectiefbeoordeeldkunnenworden.Dergelijkesubjectievepunten
kunnenniettoteentekortkomingvanSedneyGrafischeBuroleiden,behoudensindienobjectief
kanwordenvastgestelddatdecreatievekeuzesdiezijngemaaktnietmetdeafsprakenmetde
klantendedoordeklantbijaangaanvandeovereenkomstgecommuniceerdewensenin
overeenstemmingzijn. 
7.2 Indiendeinheteerstelidvandezebepalingbedoeldetermijnvan14dagennaarmaatstavenvan
redelijkheidenbillijkheidonaanvaardbaarmoetwordenbeschouwd,ookvooreenalerten
zorgvuldigeklant,zaldetermijnwordenverlengdtotuiterlijkheteerstemomentwaarophet
onderzoekrespectievelijkhetinkennisstellenvanSedneyGrafischBurovoordeklant
redelijkerwijzemogelijkis.Hetisaandeklantomtestellenentebewijzendatdeinheteerstelid
genoemdetermijnnaarmaatstavenvanredelijkheidenbillijkheidonaanvaardbaaris. 
7.3 DenakomingvandeovereenkomstdoorSedneyGrafischBurowordtiniedergevalalsdeugdelijk
enzondergebrekengekwalificeerd,indienenzodradeklanthetgeendoorSedneyGrafischBuro
isopgeleverden/ofafgeleverdingebruikheeftgenomentenbehoevevandeexploitatievande
ondernemingvandeklant. 


Artikel8-zet-,druk-ofandereproeven 
8.1 DeklantisgehoudendedoorhemaldannietopzijnverzoekvanSedneyGrafischBuro
ontvangenzet-,drukofandereproevenzorgvuldigopfoutenengebrekenteonderzoekenen
dezemetbekwamespoedgecorrigeerdofgoedgekeurdaanSedneyGrafischBuroterugte
zenden. 
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8.2 GoedkeuringvandeproevendoordeklantgeldtalserkenningdatSedneyGrafischBurodeaan
deproevenvoorafgaandewerkzaamhedenjuistheeftuitgevoerd. 
8.3 SedneyGrafischBuroisnietaansprakelijkvoorafwijkingen,foutenengebrekendieonopgemerkt
zijngeblevenindoordeklantgoedgekeurdeofgecorrigeerdeproeven. 
8.4 Elkeopverzoekvandeklantvervaardigdeproefwordtnaastdeovereengekomenprijsin
rekeninggebracht,tenzijuitdrukkelijkisovereengekomendatdekostenvandezeproeveninde
prijszijninbegrepen. 


Artikel9-afwijkingen 
9.1 Afwijkingentussenenerzijdshetgeleverdewerkenanderzijdshetoorspronkelijkeontwerp,
tekening,kopijofmodelrespectievelijkdezet-,druk-,ofandereproef,kunnengeenreden
vormenvoorafkeuring,korting,ontbindingvandeovereenkomstofschadevergoeding,indienzij
vangeringebetekeniszijn. 
9.2 Bijeenbeoordelingvandevraagofafwijkingeninhettotaalvanhetwerkaldannietalsgering
moetenwordenbeschouwd,wordteenrepresentatievesteekproefuithetwerkinaanmerking
genomen,tenzijhetindividueelbepaaldezakenbetreft. 
9.3 Afwijkingendie,alleomstandighedeninaanmerkinggenomen,inredelijkheidgeenofeen
ondergeschikteinvloedopdegebruikswaardevanhetwerkhebben,wordensteedsgeacht
afwijkingenvangeringebetekenistezijn. 
9.4 Meer-ofminderleveringentenopzichtevanhetovereengekomenaantalzijntoegestaanindien
zijnietmeerofminderbedragendandevolgendepercentages:–oplagetot20.000eenheden:
10%–oplagevan20.000enmeer:5%.Tenaanzienvanmeer-ofminderleveringenvan
verpakkingsdrukwerk,etikettenenkettingformulierenisevenwelsteedseenpercentagevan10%
toegestaan.Hetmeerdereofhetmindergeleverdeaantalwordtinrekeninggebracht
respectievelijkverrekend. 
9.5 Tenaanzienvandekwaliteitenhetgramgewichtvanpapierenkartonwordenalsafwijkingenvan
geringebetekenisaangemerktdeafwijkingendiezijntoegestaankrachtensdetolerantienormen
vermeldindeAlgemeneleveringsvoorwaardenvandeVerenigingvanPapiergroothandelaren.De
desbetreffendevoorwaardenliggenbijSedneyGrafischBuroterinzage.SedneyGrafischBurozal
deopdrachtgeveropdiensverzoekkostelooseenexemplaarvandezevoorwaardentoezenden 
9.6 AfwijkingenindeoverigedoorSedneyGrafischBurogebruiktematerialenenhalffabrikatendie
zijntoegestaanvolgensdeopdeleveringvandezematerialenenhalffabrikatenbetrekking
hebbendealgemeneverkoopvoorwaarden,wordenalsafwijkingenvangeringebetekenis
aangemerkt.DedesbetreffendevoorwaardenliggenbijSedneyGrafischBuroterinzage.Sedney
GrafischBurozaldeopdrachtgeveropdiensverzoekkostelooseenexemplaarvandeze
voorwaardentoezenden. 


Artikel10-duurovereenkomstenenperiodiekeuitgaven 
10.1 Eenovereenkomsttotdevervaardigingvaneenperiodiekeuitgavegeldt,indienterzakeniet
uitdrukkelijkenschriftelijkandersisovereengekomen,vooronbepaaldetijdenkanslechts
dooropzeggingwordenbeëindigdmetinachtnemingvaneenopzegtermijn.Dezeopzegtermijn
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10.2
10.3

10.4
10.5

iseenjaarindienheteenperiodiekeuitgavebetreftdieviermaalperjaarofvakerverschijnten
6maandenindienheteenperiodiekeuitgavebetreftdiemindervaakverschijnt. 
Ondereenperiodiekeuitgavealsbedoeldinlid1vandezebepalingwordtverstaaneenuitgave
dieregelmatigverschijnt. 
Ondervervaardigingindezinvanheteerstelidvanditartikelwordtmedebegrepende
vervaardigingvanhalffabrikatenofhulpmiddelenzoalslossekaternen,litho-enzetwerk
alsmedewerkzaamhedentotafwerkingentotdeverspreidingvandeuitgave. 
Eenovereenkomstalsbedoeldinditartikelkanslechtsdoormiddelvaneenaangetekendeof
metontvangstbevestigingverzondenbriefwordenopgezegd. 
Vanhetbepaaldeindezebepalingkanslechtsbijschriftelijkeovereenkomstworden
afgeweken. 



Artikel11-auteursrechten 
11.1 DeklantgarandeertSedneyGrafischBuro,datdoordenakomingvandeovereenkomstenmet
namedoordeverveelvoudigingofhetopenbaarmakenvandevandeklantontvangenzaken,
zoalskopij,zetsel,modellen,tekeningen,fotografischeopnamen,litho’s,films,
informatiedragers,computerprogrammatuur,databestandenetc.geeninbreukwordtgemaakt
oprechtendiederdenkunnendoengeldenkrachtensdeAuteurswet1912ofanderenationale,
supranationaleofinternationaleregelgevingophetgebiedvanhetauteursrechtofhetrecht
vandeindustriëleeigendomdanwelhetrechtmetbetrekkingtotdeonrechtmatigedaad.De
klantvrijwaartSedneyGrafischBurozowelinalsbuitenrechtevooralleaansprakendiederden
krachtensevenbedoeldewet-ofregelgevinggeldendkunnenmaken. 
11.2 Indientenaanzienvandejuistheidvandedoorderdengepretendeerderechtenalsbedoeldin
lid1vandezebepalinggeredetwijfelontstaatofblijftbestaan,isSedneyGrafischBuro
bevoegdmaarnietgehoudendenakomingvandeovereenkomstopteschortentothet
momentwaaropinrechteonherroepelijkkomtvasttestaandatdeklantdoordenakoming
vandeovereenkomstgeeninbreukopdezerechtenmaakt.DaarnazalSedneyGrafischBurode
overeenkomstalsnogbinneneenredelijketermijnuitvoeren. 
11.3 Tenzijuitdrukkelijkschriftelijkandersisovereengekomen,blijftSedneyGrafischBurosteedsde
rechthebbendeophetauteursrechtdatkanontstaanopdedoorhaarbijdenakomingvande
overeenkomstvervaardigdewerkenzoalskopij,zetsel,ontwerptekeningen,modellen,werk-en
detailtekeningen,informatiedragers,computerprogrammatuur,databestanden,fotografische
opnamen,litho’s,filmsensoortgelijkeproductie-enhulpmiddelenookalsdedesbetreffende
werkzaamhedenalsafzonderlijkepostinhetaanbodofopdefactuurzijnvermeld. 
11.4 Dedoordeklantvolgenszijnvormgevingteleverenofgeleverdezakenzoalskopij,zetsel,
ontwerptekeningen,modellen,werk-endetailtekeningen,informatiedragers,
computerprogrammatuur,databestanden,fotografischeopnamen,litho’s,filmsensoortgelijke
productie-enhulpmiddelen,evenminalseentothetwezenlijkevandievormgevingbehorend
gedeeltedaarvan,mogen,ookindienofvoorzoveropdevormgevingtedienaanziengeen
auteursrechtofanderewettelijkebeschermingvoorSedneyGrafischBurobestaat,nietzonder
diensschriftelijketoestemminginhetkadervanenigproductieproceswordenverveelvoudigd. 
11.5 DeklantverkrijgtnaleveringdoorSedneyGrafischBurohetniet-exclusieverechttotgebruik
vandedoorSedneyGrafischBuroinhetkadervandeovereenkomstvervaardigdewerkenin
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dezinvandeAuteurswet1912ofvanwerkenindezinvanlid4vanditartikel.Het
evenbedoelderechttotgebruikisbeperkttothetrechtvannormaalgebruikvandegeleverde
zakenenhoudtmetnamenietinhetgebruiktotverveelvoudigingvandezezakeninhetkader
vanenigproductieproces.


Artikel12-eigendomproductiemiddelenetc. 
12.1 AlledoorSedneyGrafischBurovervaardigdezakenzoalsproductiemiddelen,halffabrikatenen
hulpmiddelenenmetnamezetsel,ontwerptekeningen,modellen,werk-endetailtekeningen, 
informatiedragers,computerprogrammatuur,databestanden,fotografischeopnamen,litho’s,
clichés,films,micro-enmacromontages,drukplaten,zeefdrukvormen,diepdrukcilinders,
stypen,stansmessenen-vormen,(folie-)preegvormen,stempelplatenenrandapparatuur,
blijvenheteigendomvanSedneyGrafischBuro,ookalsdezealsapartepostopdeofferte,in
hetaanbodofdefactuurzijnvermeld. 
12.2 SedneyGrafischBuroisnietgehoudendeinlid1bedoeldezakenaandeklantaftegeven. 
12.3 SedneyGrafischBuroisnietgehoudendeinheteerstelidvanditartikelbedoeldezakenvoor
deklanttebewaren.IndienSedneyGrafischBuroendeklantovereenkomendatdezezaken
doorSedneyGrafischBurozullenwordenbewaard,geschiedtditvoordeduurvantenhoogste
eenjaarenzonderdatSedneyGrafischBuroinstaatvoordegeschiktheidtotherhaaldgebruik. 


Artikel13-eigendomopdrachtgever,pandrecht 
13.1 SedneyGrafischBurozaldedoordeklantinhetkadervandenakomingvandeovereenkomst
aanhemtoevertrouwdezakenbewarenmetdezorgvaneengoedbewaarder. 
13.2 Onverminderdhetbepaaldeinhetvorigelidvanditartikel,draagtdeklanttijdensdebewaring
allerisico’stenaanzienvandeinlid1bedoeldezaken.Deklantdientdesgewenstzelfeen
verzekeringvoorditrisicoaftesluiten. 
13.3 Deklantisgehoudenervoorzorgtedragendater,voorafgaandeaandeverstrekkingaan
SedneyGrafischBurovankopij,tekeningen,ontwerpen,fotografischeopnamesdanwel
anderedigitalebestanden,nietdigitalebestandenenzakenofeeninformatiedrager,een
duplicaatvandezeinformatiewordtgemaaktendoordeklantwordtbehouden.Deklantdient
dezeonderzichtehoudenvoorhetgevaldeafgegevenzakentijdensdebewaringdoorSedney
GrafischBurowordenverlorenofwegensbeschadigingonbruikbaarworden.Indatgevaldient
deklantaanSedneyGrafischBuroopverzoektegenvergoedingvanmateriaalkosteneennieuw
exemplaarteverstrekken. 
13.4 DeklantverleentSedneyGrafischBuropandrechtopallezakendieinhetkadervande
nakomingvandeovereenkomstmetSedneyGrafischBurodoorhemindemachtvanSedney
GrafischBurowordengebracht,zulkstotmeerderezekerheidvanalhetgeendeklantinwelke
hoedanigheidenuitwelkehoofdeookaanSedneyGrafischBuroverschuldigdmochtzijn,niet
opeisbareenvoorwaardelijkeschuldendaarondermedebegrepen. 
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Artikel14-doordeklantaangeleverdematerialenen
producten 
14.1 IndiendeklantmetSedneyGrafischBuroisovereengekomen,datdeklantmateriaalof
productenterbedrukkingofterverwerkingzalaanleveren,dienthijvoordezeaanleveringzorg
tedragenopeentenbehoevevaneennormaleplanmatigeproductiealstijdigendeugdelijkte
beschouwenwijze.DeklantzalhiertoezonodiginstructiesvandeSedneyGrafischBuro
vragen. 
14.2 Deklantisgehoudennaasthetvoordeovereengekomenprestatiebenodigdemateriaalofde
daarvoorbenodigdeproducten,tevenseenvoordedesbetreffendebewerkingredelijke
hoeveelheidvoorproeven,inschiete.d.televeren.DeklantzalhiertoedeopgavevanSedney
GrafischBurovragen.Deklantstaatervoorin,datSedneyGrafischBuroeenvoldoende
hoeveelheidzalontvangen.Debevestigingvanontvangstvanhetmateriaalofdeproducten
doorSedneyGrafischBurohoudtnietindeerkenningdateenvoldoendeofdeopde
vervoersdocumentenvermeldehoeveelheidisontvangen. 
14.3 SedneyGrafischBuroisnietgehoudendevandeklantontvangenzakenvoorafgaandeaande
bedrukkingofdebewerkingopdegeschiktheidhiertoeteonderzoeken. 
14.4SedneyGrafischBurokannietaansprakelijkwordengesteldvoorhettekortschieteninde
nakomingvandeovereenkomstalsdatzijnoorzaakvindtinbuitengewoneofinredelijkheid
voorSedneyGrafischBuroonvoorzienbareverwerkingsmoeilijkhedenvoortvloeienduitde
aardvandedoordeklantaangeleverdematerialenofproductenenevenminalsdateen
gevolgisvanafwijkingentussenhetaanvankelijkaanSedneyGrafischBurogetoondemonsters
en/ofvoorbeeldenendelaterdoordeklantaangeleverdematerialenofproducten. 
14.5 SedneyGrafischBurostaatnietinvooreigenschappenalshoudbaarheid,hechting,glans,kleur,
licht-ofkleurechtheidofslijtvastheidindiendeklantnietuiterlijkbijhetaangaanvande
overeenkomstopgaveheeftgedaanvandeeigenschappenendeaardvandedoorhem
aangeleverdematerialenofproductenennietdeugdelijkeinformatieheeftverstrektoverde
toegepastevoorbewerkingenendetoegepasteoppervlaktebewerkingen. 
14.6 Tenzijuitdrukkelijkandersisovereengekomen,kanSedneyGrafischBuronochaansprakelijk
wordengesteldvoorhetloslaten,kleven,smetten,veranderenvanglansofkleur,nochvoor
hetbeschadigenvandoorhemvandeklantontvangenendoorhemtebedrukkenofte
bewerkenmateriaalenproductenalsdezeeenvoorbewerkinghebbenondergaanzoalsdoor
hetaanbrengenvanlak,vernisofanti-smetpoeder. 
14.7 DeklantisgehoudenSedneyGrafischBuroopbijzonderemoeilijkhedenofgezondheidsrisico’s
tijdensdebedrukkingofbewerkingvandedoorhemaangeleverdematerialenenproductente
wijzen. 
14.8 SedneyGrafischBuroisgerechtigdoverderestenzoalssnijafvaletc.vandedoordeklant
aangeleverdematerialenenproductentebeschikkenalswarendezehaareigendom.Deklant
isopverzoekvanSedneyGrafischBurogehoudendeongebruiktematerialenenproducten
alsmededeevenbedoelderestenbijSedneyGrafischBuroaftehalen. 
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Artikel15-overmacht 
15.1 T ekortkomingenvanSedneyGrafischBuroindenakomingvandeovereenkomstkunnenniet
aanhaarwordentoegerekend,indienzijniettewijtenzijnaanhaarschuld,nochkrachtensde
wet,deovereenkomstofinhetverkeergeldendeopvattingenvoorhaarrekeningkomen. 
15.2 TekortkomingenvanSedneyGrafischBuroindenakomingvandeovereenkomsttengevolge
vanoorlog,mobilisatie,onlusten,overstroming,geslotenscheepvaart,anderestremmingenin
hetvervoer,stagnatiein,respectievelijkbeperkingofstopzettingvandeleveringdoor
openbarenutsbedrijven,stroomuitval,storingenserversenstoringenvan(digitale)diensten
vanleveranciers,gebrekaangas,aardolieproductenofanderemiddelentotenergieopwekking,
brand,machinebreukenandereongevallen,stakingen,uitsluitingen,actiesvanvakbonden,
uitvoerbeperkingen,anderemaatregelenvanoverheidswege,nietleveringvannoodzakelijke
materialenenhalffabrikatendoorderden,hackaanvalleninderuimstezindeswoords, opzet
ofgroveschuldvanhulppersonenenanderesoortgelijkeomstandigheden,worden
aangemerktalsnietaanSedneyGrafischBurotoeterekenenengevendeklantgeenrechttot
ontbindingvandeovereenkomstoftotschadevergoeding. 


Artikel16-aansprakelijkheidenvrijwaring 
16.1 DeaansprakelijkheidvanSedneyGrafischBurovoorschade–inderuimstezindeswoords–
vandeklant,tenzijdezeschadeisveroorzaaktdooropzeten/ofbewusteroekeloosheidvan
SedneyGrafischBuro,isbeperkttotdevergoedingvandirecteschadetotmaximaalhetbedrag
datdeklantintotaalopgrondvandeovereenkomstenbijgebrekevaneentotaalbedraghet
bedragdatdeklantmaandelijksblijkenseenmaandfactuuraanSedneyGrafischBurois
verschuldigddanwelindiendeaansprakelijkheidwordtgedektdooreenverzekeringtothet
bedragvandeuithoofdevandeverzekeringgedaneuitkering.SedneyGrafischBuroisnimmer
aansprakelijkvoorreputatieschadeen/ofimmateriëleschade.Iedereaansprakelijkheidvoor
gevolgschadeenindirecteschadeisuitgesloten. 
16.2 Deaansprakelijkheidvoorindirecteschade,waaronderdochnietuitsluitendgevolgschade,
gederfdewinst,gemistebesparingen,verminderdegoodwill,schadedoorbedrijfsstagnatie,
schadealsgevolgvanaansprakenvanafnemersvandeklantisuitgeslotenenkomtnimmer
voorvergoedinginaanmerking.Deklantdoetdaarvandooracceptatievandezealgemene
voorwaardenuitdrukkelijkafstandvan. 
16.3 IndienSedneyGrafischBurotekortschietindenakomingvanenigerleiverplichtinguithoofde
vandeovereenkomst,isSedneyGrafischBuroslechtsaansprakelijk,eenenandermet
inachtnemingvandebeperkingenvandevoorgaandeledenvandezealgemenevoorwaarden,
indienSedneyGrafischBuroonverwijld,dochuiterlijkbinnen14(veertien)dagennade
tekortkoming,schriftelijkdaarvooringebrekeisgesteld,daarbijeenredelijketermijnheeft
verkregenomalsnognatekomendanweldeontstanetekortkoming/gebrekenteherstellen,
dochdesondankstekortblijftschietenindenakomingvandebetreffendeverplichting. 
16.4 Deinlid16.3bedoeldeingebrekestellingdienteenzovolledigengedetailleerdmogelijke
omschrijvingtebevattenvandetekortkoming,zodatSedneyGrafischBurodaadwerkelijkin
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16.5

16.6

16.7

16.8

staatisdetekortkomingteherstellen.Bijgebrekevaneenindevorigezinbedoelde
ingebrekestellingvervaltiedereaansprakelijkheidvanSedneyGrafischBuro. 
Voorwaardevoorhetontstaanvanenigrechtopschadevergoedingisdatdeklantdeschade
binnen28(achtentwintig)dagennadatdeklantdaarmeebekendisgewordendanwel
redelijkerwijzebekendhadmoetenzijnschriftelijkbijaangetekendschrijvenaanSedney
GrafischBuromeldt,eenenandermeteenzogedetailleerdenvolledigmogelijkevermelding
vandeaardvandeschade,deomvangvandeschadeendeoorzaakvandeschadeendewijze
waaropdeklantmetdeschadebekendisgeworden. 
SedneyGrafischBuroisnimmeraansprakelijkjegensdeklant,ooknietuithoofdevaneen
toerekenbaretekortkomingvanSedneyGrafischBurozelf,indiendeklantzelftekortschietin
denakomingvanenigerleiverplichtinguitdeovereenkomstmetSedneyGrafischBuro,
waaronderenigerleiverplichtinguitdezealgemenevoorwaarden. 
DeklantvrijwaartSedneyGrafischBurovooralleaansprakenvanderden,diehetgevolg
(kunnen)zijnvanhetgebruikdoordeklantendedoorhaaringeschakeldepersonen,
waaronderwerknemers,vandedienstenvanSedneyGrafischBuro,waaronder–dochniet
uitsluitend– aansprakenopgrondvanprivacywetgeving,productaansprakelijkheid,inbreuken
opIE-rechtenen/ofwerkgeversaansprakelijkheid.EvenzoisSedneyGrafischBuronimmer
aansprakelijkvoordeinhoudvandegegevensdiedeklantmetbehulpvandedienstenvan
SedneyGrafischBuroverwerkt. 
IndienSedneyGrafischBurowordtaangesprokendooreenderdeuithoofdevanhetgebruik
doordeklantenofdedoorhaaringeschakeldepersonen,waaronderwerknemers,zaldeklant
SedneyGrafischBuroterafweringvandeaanspraakalledoorSedneyGrafischBuroverzochte
ennoodzakelijkgeachteinformatie,gegevenseninlichtingen,onverwijldverstrekken. 

Artikel17-Toepasselijkrechtenbevoegderechter 
17.1 OpdegehelerechtsverhoudingisNederlandsrechtvantoepassing.Detoepasselijkheidvan
hetWeensKoopverdragisuitgesloten. 
17.2 GeschillentussenSedneyGrafischBuroendeklant,welkevoortvloeienuitdetussenpartijen
bestaanderechtsverhoudingdanweldaaropenigerleiwijzemeeverbandhouden,wordenbij
uitsluitingvanandererechtbankenbeslechtdoordeRechtbankMidden-Nederland,locatie
Lelystad. 
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