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Algemene Voorwaarden Schipper Marketing 

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden en overeenkomsten voor 

dienstverlening tussen Schipper Marketing en haar opdrachtgevers, inclusief vervolgopdrachten en nieuwe 

opdrachten. Deze algemene voorwaarden worden voor aanvang van de werkzaamheden aan de 

opdrachtgever toegestuurd of worden eenmalig met de factuur meegestuurd en zijn te vinden op 

schippermarketing.nl.  

 

2. Modellen, technieken, uitingen, marketingconcepten en marketingacties die zijn gebruikt voor de 

uitvoering van de opdracht, zijn eigendom van Schipper Marketing. Openbaarmaking is alleen toegestaan na 

voorafgaand verkregen toestemming van Schipper Marketing. 

 

3. Het auteursrecht op marketingconcepten, uitingen, marketingacties en andere in het kader van de 

opdracht opgestelde stukken berust bij Schipper Marketing.  

 

4. Schipper Marketing en de opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie die 

zij in het kader van hun overeenkomst of uit andere bron van elkaar hebben verkregen, en zullen deze 

vertrouwelijke informatie niet gebruiken voor andere doeleinden dan de uitvoering van die overeenkomst. 

 

5. De hoogte van het verschuldigde uurtarief wordt vooraf overeengekomen met de opdrachtgever. Schipper 

Marketing heeft de mogelijkheid het uurtarief aan te passen conform de CBS prijsindex. Betaling dient plaats 

te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening. Na het verstrijken van deze 

termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. 

 

6. In geval van liquidatie, faillissement of surceance van betaling van de opdrachtgever, zijn de 

verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 

 

7. Schipper Marketing is altijd gerechtigd om tussentijdse kosten te factureren voor werkzaamheden en/of 

kosten die tot op dat moment verricht of gemaakt zijn. 

 

8. Als de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in tijdige nakoming van haar verplichtingen, komen alle 

redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever, waaronder 

in ieder geval gerechtelijke kosten, executiekosten en incassokosten. 

 

9. In geval van aan Schipper Marketing toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de te verrichten 

diensten, is Schipper Marketing uitsluitend aansprakelijk voor veroorzaakte directe schade van de 

opdrachtgever tot het bedrag gelijk aan de prijs voor de dienstverlening die ten grondslag ligt aan de 

overeenkomst op basis waarvan de schade is ontstaan. De totale aansprakelijkheid van Schipper Marketing 

zal in geen geval meer dan € 2.500,- bedragen. 

 

10. Schipper Marketing is nooit aansprakelijk voor indirecte schade (waarbij in ieder geval inbegrepen 

bedrijfsschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade van derden en schade door bedrijfsstagnatie). 

Ook is Schipper Marketing nooit aansprakelijk voor schade aan derden als gevolg van Schipper Marketing-

werkzaamheden waarvan de opdrachtgever gebruik heeft gemaakt, en de opdrachtgever vrijwaart Schipper 

Marketing van dergelijke aanspraken van derden tot vergoeding van schade. 

 

11. Deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien of daarmee verband 

houden, zijn onderworpen aan Nederlands recht. Eventuele geschillen tussen Schipper Marketing en de 

opdrachtgever zullen worden beslecht door de Rechtbank Midden Nederland. 


