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Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende defini-
ties gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voor-
waarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden 
gemaakt (op papier of elektronisch).
1.2 DVD-uitnodiging.nl: DVD-uitnodiging.nl kantoorhoudende 
aan Leuvensbroek 3506 te Nijmegen, ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel met 
nummer: 53250028
1.3 Klant: de opdrachtgever met wie DVD-uitnodiging.nl een 
overeenkomst heeft gesloten en/of ten behoeve van wie de 
rechtshandeling is/wordt verricht, op grond waarvan Diensten 
aan deze partij worden geleverd.
1.4 Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die 
voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of 
andere rechtshandeling in de relatie tussen DVD-uitnodiging.
nl en Klant. 

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voor-
waarden
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en 
maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, overeenkom-
sten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mon-
deling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn 
gedaan, Betreffende levering door DVD-uitnodiging.nl van 
Diensten aan of ten behoeve van Klant.
2.2 De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing 
op Diensten waarbij DVD-uitnodiging geheel of ten dele dien-
sten van derden heeft betrokken en, al Dan niet bewerkt, aan 
Klant doorlevert, alsmede op Diensten die ter uitvoering van 
de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshan-
deling in opdracht van DVD-uitnodiging.nl door een derde 
aan Klant worden geleverd.
2.3 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts 
geldig indien deze vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk door 
DVD-uitnodiging.nl en Klant zijn overeengekomen.
2.4 DVD-uitnodiging.nl wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid 
van eventuele algemene (inkoop of verkoop)voorwaarden van 
Klant van de hand.

2.5 Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene 
Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, 
zullen de overige bepalingen van de Algemene Voor-
waarden onverminderd van kracht blijven. DVD-uitnodig-
ing.nl en Klant zullen alsdan met elkaar in overleg treden 
over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/
vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strek-
king van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt 
genomen.
2.6 DVD-uitnodiging.nl is te allen tijde bevoegd tot 
wijziging van deze voorwaarden. Wijzigingen gelden ook 
ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met 
inachtneming van een termijn van 30 dagen na 
schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

Artikel 3 
Overeenkomst / aanbiedingen en offertes
3.1 Alle aanbiedingen van DVD-uitnodiging.nl zijn 
vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is 
vermeld.
3.2 Alle prijsopgaven door of vanwege DVD-uitnodiging.
nl gedaan zijn vrijblijvend, tenzij door DVD-uitnodiging.nl 
schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.
3.3 Alle overeenkomsten tussen DVD-uitnodiging.nl en 
Klant worden uitsluitend in het Nederlands opgesteld.
3.4 Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst 
kunnen uitsluitend (digitaal) schriftelijk geschieden.
3.5 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde 
tijd, tenzij uit de aard vand E overeenkomst anders voor-
vloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders over-
eenkomen.
3.6 Opgegeven termijnen voor de levering door DVD-
uitnodiging.nl van Diensten dienen slechts als richtlijn en 
zijn dus nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk 
anders is overeengekomen.
3.7 De door DVD-uitnodiging.nl gemaakte offertes zijn 
vrijblijvend: zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij an-
ders aangegeven. DVD-uitnodiging.nl is slechts aan de 
offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de 
wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, 
tenzij anders aangegeven.
3.8 Een samengestelde prijsopgave verplicht DVD-uit-
nodiging.nl niet tot het verrichten van een gedeelte van 
de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de op-
gegeven prijs.
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Artikel 4 Prijzen en tarieven
4.1 Alle door DVD-uitnodiging.nl vermelde prijzen en tarieven 
gelden in euro’s, Tenzij vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk an-
ders is vermeld.
4.2 Alle door DVD-uitnodiging.nl vermelde prijzen en tarieven 
zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief enige andere 
van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede exclusief 
transport- en afleveringskosten of reis- en verblijfskosten, 
tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.
4.3 DVD-uitnodiging.nl is te allen tijde gerechtigd haar prijzen 
en tarieven aan te passen. De aangekondigde prijswijzigingen 
gaan twee (2) maanden na de aankondiging daarvan in.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst
5.1 DVD-uitnodiging.nl zal de overeenkomst naar beste 
inzicht en overeenkomstig van de eisen van goed vakman-
schap uitvoeren. 
5.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de over-
eenkomst dit vereist, heeft DVD-uitnodiging.nl het recht 
bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
5.3 De opdrachtgever draagt zorgt voor dat alle gegevens, 
waarvan DVD-uitnodiging.nl aangeeft dat deze noodzakelijk 
zijn of waarvan de opdrachtgever, redelijkerswijs behoort te 
begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van 
de overeenkomst, tijdig aan DVD-uitnodiging.nl worden ver-
strekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst 
benodigde gegevens niet tijdig aan DVD-uitnodiging.nl zijn 
verstrekt, heeft DVD-uitnodiging.nl het recht de uitvoering 
van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de ver-
traging voorvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke 

tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 
5.4 DVD-uitnodiging.nl is niet aansprakelijk voor schade, van 
welke aard ook, doordat DVD-uitnodiging.nl is uitgegaan van 
door de opdrachtgever verstrekte onjuist en / of onvolle-
dige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor 
DVD-uitnodiging.nl kenbaar behoorde te zijn.
5.5 Indien is overeengekomen DAT de overeenkomst in fasen 
zal worden uitgevoerd kan DVD-uitnodiging.nl de uitvoer-
ing van die onderdelen die tot een volgende fasen  beho-
ren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de 
draaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

Artikel 6 Aansprakelijkheid
6.1 DVD-uitnodiging.nl is bij haar activiteiten afhankelijk 
van de medewerking, diensten en leveranties van derden, 
waar DVD-uitnodiging.nl weinig of geen invloed op kan 
uitoefenen. De opdrachtgever vrijwaart DVD-uitnodiging.
nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband 
met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en 
welke aan opdrachtgever toerekenbaar is. 
6.2 Indien en voor zover DVD-uitnodiging.nl jegens Klant 
in het kader van deze algemene voorwaarden tot schade-
vergoeding verplicht is komt schade slechts voor 
vergoeding in aanmerking tot een bedrag van ten hoogste 
€ 250,-.
6.3 Klant is aansprakelijk voor alle schade die DVD-uit-
nodiging.nl mocht lijden ten gevolge van een aan Klant 
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de 
verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en 
deze algemene voorwaarden.
6.4 Wijzigingen in de gegevens van Klant dient Klant 
direct (digitaal) schriftelijk mede te delen aan DVD-uit-
nodiging.nl  Bij uitblijven hiervan is Klant aansprakelijk 
voor eventuele schade die Klant of DVD-uitnodiging.nl 
daarvan ten gevolge lijdt.

Artikel 7 Betaling
7.1 De betalingsverplichting van Klant gaat in op de dag 
dat de overeenkomst tot stand komt. 
7.2 Klant dient de facturen van DVD-Uitnodiging.nl te 
betalen binnen de op de betreffende factuur vermelde 
betalingstermijn. Indien op een factuur geen 
betalingstermijn is aangegeven, geldt een betalingstermijn 
van 8 (acht) dagen.
7.3 Indien Klant enige factuur van DVD-uitnodiging.nl niet 
binnen de betalingstermijn voldoet, is Klant van rechts-
wege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of 
sommatie vereist is.
7.4 Indien op de vervaldatum geen betaling is ontvangen, 
is een Klant die consument is, wettelijke rente verschul-
digd over het nog verschuldigde bedrag. Een Klant die 
handelt uit naam van beroep of bedrijf, is 1% rente per 
maand verschuldigd.
7.5 Indien Klant nalatig blijft het verschuldigde bedrag, 



verhoogd met de verschuldigde rente, overeenkomstig artikel 
7.4, te voldoen, is Klant aanmaningskosten van € 35,- ex-
clusief BTW verschuldigd.
7.6 Bij uitblijvende betaling zal DVD-uitnodiging.nl de vorder-
ing ter incasso uit handen geven. Klant is in dat geval na-
ast betaling van de hoofdsom, de daarover verschuldigde 
rente en aanmaningskosten gehouden tot de vergoeding van 
alle door DVD-uitnodiging.nl geleden schade, alsmede alle 
buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De hoogte van 
de buitengerechtelijke kosten bedraagt minimaal 15% van de 
hoofdsom, met een minimum van € 238,- inclusief BTW.

Artikel 8 
Eigendomsvoorbehoud en auteursrechten
8.1 Alle door DVD-uitnodiging.nl geleverde zaken, daaronder 
eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen 
films, bestanden enz. blijven eigendom van DVD-uitnodig-
ing.nl totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen 
uit alle met DVD-uitnodiging.nl gesloten overeenkomsten is 
nagekomen. 
8.2 De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendo-
msvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige 
andere wijze te bezwaren.
8.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendoms-
voorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen 
vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht DVD-
uitnodiging.nl zo snel als redelijkswijs verwacht mag worden 
daarvan op de hoogte te stellen.
8.4 DVD-uitnodiging.nl behoudt het recht de door de uitvoer-
ing van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere 
doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke 
informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9 Geheimhouding
9.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle 
vertrouwlijke informatie die zij in het kader van Hun overeen-
komst van elkaar of uit andere bronnen hebben verkregen. 
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij 
is medegedeeld of als dit voorvloeit uit de aard van de in-
formatie.
9.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een re-
chterlijke uitspraak, DVD-uitnodiging.nl gehouden is vertrou-
welijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter 
aangewezen derden mede te verstrekken. En DVD-uitnodig-
ing.nl zich ter zake niet kan beroepen op een wetterlijk Dan 
wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaand recht 
van verschoning, 

Artikel 10 Geschillen
10.1 In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden 
niet voorzien beslist DVD-uitnodiging.nl.
10.2 Alle geschillen tussen DVD-uitnodiging.nl en Klant 
worden beheerst door Nederlands recht.
10.3 Alle geschillen tussen DVD-uitnodiging.nl en Klant 
worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter 
in het Arrondissement Arnhem.

Dan is DVD-uitnodiging.nl niet gehouden tot schadever-
goeiding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet 
gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond 
van enige schade hierdoor onstaat.


