
   

- Alle medewerkers, oud medewerkers en anderen die op 
enigerlei wijze werkzaam zijn/waren voor, of verbonden zijn/
waren aan of in dienst zijn/waren van Created.

AArrttiikkeell  44 
Created zal bij het inschakelen van derden zoveel 
mogelijk van tevoren overleg hebben met de desbetreffende 
opdrachtgever en neemt in ieder geval bij de keuze van 
derden de nodige zorgvuldigheid in acht. Created is 
niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze 
ingeschakelde derden. 

AArrttiikkeell  55  
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, werkt 
Created op basis van een uurtarief vermenigvuldigd 
met het aantal voor de opdrachtgever gewerkte uren. Bij het 
geven van een opdracht aan Created aanvaardt 
opdrachtgever dat Created haar tarieven kan wijzigen.  

    
Created declareert maandelijks, waarbij een 
betalingstermijn  geldt van dertig dagen. Created is 
gerechtigd een voorschot voor  (verdere)  werkzaamheden   te 
vragen. Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn 
is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat 
nadere ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is  dan 
een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 1% van
de verschuldigde hoofdsom per maand, waarbij een deel 
 van de maand als één maand wordt gerekend. 
De opdrachtgever is daarbij buitengerechtelijke incasso- 
kosten verschuldigd ter grootte van 15% van de hoofdsom, 
vermeerderd met de vertragingsrente.

AArrttiikkeell  77  
Bij niet of niet tijdige betaling van   facturen,   ongeacht  of  deze 
op de onderhanden opdracht betrekking hebben, heeft 
Created het recht de werkzaamheden op te schorten of 
te beëindigen. Dit laat onverlet de verplichting van de 
opdrachtgever om de openstaande en nog te verzenden 
facturen tijdig te voldoen. Created is gerechtigd het door 
opdrachtgever betaalde voorschot te verrekenen met 
niet betaalde declaraties van de opdrachtgever in de 
betrokken of in andere opdrachten.    

AArrttiikkeell  88  
Voor door de opdrachtgever geleden schade als gevolg van 
tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins is 
Created niet aansprakelijk, tenzij de schade rechtstreeks 
en alleen het gevolg  is van opzet, grove schuld of bewuste 
roekeloosheid van Created. 

Voor zover Created verplicht zou zijn tot enige 
schadevergoeding op grond van gebreken aan de geleverde 
diensten, is deze schadevergoeding beperkt tot maximaal het 
factuurbedrag dat op de geleverde dienst betrekking heeft. 
Created is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor een 
hoger bedrag dan op grond van haar 
aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. 

Created is niet aansprakelijk voor schade ontstaan 
wegens overschrijding van termijnen, noch voor gevolgschade 
of indirecte schade, daaronder begrepen schade wegens 
gederfde winst of gemiste besparingen. 

AArrttiikkeell  99    
Opdrachtgever vrijwaart Created tegen aanspraken van 
derden, die voortvloeien uit of verband houden met het door 
Created geleverde advies.

AArrttiikkeell  1100  
Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en 
Created is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
Geschillen die verband houden met of voortvloeien uit de 
rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Created, 
worden exclusief voorgelegd aan een bevoegde  rechter.

AArrttiikkeell  1111
Created behoudt te allen tijde het recht de door haar 
gemaakte ontwerpen in welke vorm dan ook, te gebruiken 
voor commerciële doeleinden die dienen ter promotie van 
Created.

AArrttiikkeell  11    
Deze algemene voorwaarden van Created,  
reclame & communicatie, de eenmanszaak van 
Bo Dirks geboren 14-04-1984, hierna te noemen
Created, zijn online te vinden op 
www.created.nl (contact & overige info) 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle 
dienstverlening door of namens Creaeted. Created
zal opdrachtgever naar beste vermogen voorzien van advies 
op het gebied van grafisch ontwerp. Created geeft 
geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht. 

AArrttiikkeell  33  
De algemene voorwaarden van Created zijn onder 
meer ten behoeve van: 
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