Algemene Voorwaarden Copywritecat
Artikel 1 Toepassing Algemene Voorwaarden
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die Copywritecat met een
opdrachtgever sluit zowel mondeling als schriftelijk. De voorwaarden zijn van toepassing op de
totstandkoming, inhoud en nakoming van alle overeenkomsten. Degene die met Copywritecat de
overeenkomst tot leveren aangaat, wordt verder aangeduid als opdrachtgever.
Artikel 2 Het verstrekken van de opdracht
Bij het verstrekken van de opdracht zowel mondeling als telefonisch of via een ander medium wordt
deze kort omschreven en worden afspraken gemaakt over het doel van de opdracht, de wensen van
de opdrachtgever, binnen welke termijn geleverd wordt, op welke wijze geleverd wordt en tegen
welk tarief.
Artikel 3 Herzieningen en feedback na concepttekst
Na levering van de concepttekst wordt de feedback van de opdrachtgever verwerkt. Een eenmalige
herziening is bij de prijs inbegrepen. Een ingrijpende herziening, meerdere herzieningen of wijziging
van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de overeengekomen prijs inbegrepen en zullen apart in
rekening worden gebracht.
Artikel 4 Eigendom
De ideeën, voorstellen en toelichting in aanloop naar een opdracht die in een offerte of voorstel zijn
opgenomen blijven eigendom van Copywritecat. Ongeoorloofd gebruik ervan betekent een
schadeplichtige inbreuk en verplicht u tot het vergoeden van deze schade.
Artikel 5 Auteursrechten
De opdrachtnemer van teksten in de zin van de auteurswet geeft bij levering toestemming voor
eenmalige publicatie en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Voor ieder ander gebruik
moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden.
Gebruik van een tekst dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als schending van het
auteursrecht. Bij inbreuk komt de opdrachtnemer een vergoeding toe van tweemaal het
overeengekomen honorarium. Hieronder valt ook het zonder toestemming aanpassen, veranderen
of aantasten van de tekst. Copywritecat heeft het recht het publiceren van gewijzigde teksten zonder
toestemming te verbieden.
Niet betaalde teksten blijven eigendom van Copywritecat.

Artikel 6 Vrijwaren en aansprakelijkheid
De opdrachtgever aanvaardt de aansprakelijkheid die voortvloeit uit de geleverde bijdragen en
diensten. Hij vrijwaart Copywritecat tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of
toekomstige wetgeving voor onjuistheden of onzorgvuldigheden. De opdrachtgever heeft de plicht
om alles te controleren en is verantwoordelijk voor het eindproduct.
Artikel 7 Betalingen en betalingstermijn
Betaling dient vooraf te worden voldaan. Betalingsverplichting geldt vanaf het moment van levering,
ongeacht het moment van gebruik van de geleverde tekst. De betalingsplicht geldt ook bij nietgebruik van de geleverde prestatie. Bij betalingen langer dan twee maanden na de factuurdatum is
de wettelijke rente over het hele factuurbedrag inclusief toeslagen verschuldigd vanaf de datum die
twee maanden na de factuurdatum ligt, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling nodig is.
Na het verstrijken van de betalingstermijn staat het Copywritecat vrij om zonder nadere
ingebrekestelling derden te belasten met incassomaatregelen.
Artikel 8 Het Nederlands Recht
Het Nederlandse recht is van toepassing. Bij geschillen zal eerst gepoogd worden een minnelijke
schikking te bereiken. Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, is de rechter in het gebied
van Copywritecat de aangewezen geschillenrechter.

