
De looptijd van dit voorstel bedraagt 30 dagen. 
 
*Handig om te weten!*   
 
*Verplichting opdrachtgever* 
Voor het goed kunnen uitvoeren van de opdracht is vereist dat de opdrachtgever 
volledige medewerking verleent die noodzakelijk is om tot het gewenste 
eindresultaat te komen binnen de gestelde uitvoeringstermijn. Zo verstrekt de 
opdrachtgever binnen de gecommuniceerde termijnen alle noodzakelijk informatie 
en documenten. De door de opdrachtgever verstrekte materiaal of gegevens, 
zullen voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden gebruikelijke en 
noodzakelijke eisen. Wanneer de informatie niet goed wordt aangeleverd zullen er 
correctie kosten in rekening worden gebracht a €90,- p/u ex. BTW voor alle 
correctierondes.  
 
Mochten niet alle noodzakelijke gegevens tijdig of overeenkomstig de afspraken 
worden verstrekt, dan kan NINE de uitvoering opschorten, het draaiboek en de 
planning van opleveringen aanpassen en de extra kosten in rekening brengen. Dit 
geldt ook voor onverwachte en/of niet geoffreerde werkzaamheden en kosten na 
ontvangen feedback van klant of andere door of namens de opdrachtgever 
ingeschakelde derden alsook voor niet op tijd geaccordeerde punten in het 
productie en opleverproces. 
 
*Rechten van intellectueel eigendom* 
Alle rechten van intellectueel eigendom op de vervaardigde werken en de 
vermenigvuldiging daarvan zijn eigendom van NINE of diens licentiegever. De 
opdrachtgever verkrijgt het exclusieve gebruiksrecht ten aanzien van de 
opgeleverde producten met inachtneming van het navolgende. 
 
Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van NINE geleverde producten zodanig te wijzigen dat deze in aard, 
inhoud of omvang materieel worden aangetast. NINE zal tevens de in werken 
opgenomen naamsvermelding onder alle omstandigheden handhaven. In overleg 
kunnen partijen deze vermelding aanpassen in aard en omvang.  
 
 
In de vergoeding is begrepen het overeengekomen gebruik van het product met 
betrekking tot het aan NINE bekend gemaakte verspreidingsgebied Europa. Elk 
ander gebruik, vermenigvuldiging, hergebruik is slechts toegestaan door de 
opdrachtgever met toestemming van NINE. Aan deze toestemming mag NINE 
voorwaarden verbinden, waaronder ook financiële voorwaarden. Het is NINE 
toegestaan om de voor opdrachtgever vervaardigde producties aan anderen te 
tonen in het kader van acquisitie voor eigen dienstverlening.   
 
*Open bestanden* 
Bij veel creatieve beroepen heb je te maken met intellectuele eigendomsrechten. 
Zo geldt dit dus ook voor NINE. De regels rondom deze rechten gelden standaard 
ook voor grafische / multimedia vormgevers. En op grond van die regels heeft de 
opdrachtgever geen recht op bestanden. Maar ik heb toch betaald? Ja, dat klopt. 
Een opdrachtgever betaalt (al dan niet eenmalig) voor de gebruiksrechten van de 
ontwerpen en het leveren van een bestand waarmee in druk of digitaal 
gepubliceerd kan worden. Bijvoorbeeld een (gesloten) PDF. De gereedschap-
bestanden (zoals psd, indd, tiff, eps, ai) waarmee NINE tot dat bestand is gekomen 



blijven van NINE. Net zoals een timmerman zijn hamer en zaag niet hoeft weg te 
geven nadat hij een kast voor je heeft gemaakt. Het gaat bij een grafisch product 
bovendien om een creatief product, gemaakt door één auteur. Daarmee is de 
ontwerper volgens de wet de rechthebbende voor de hele vorm van een folder, 
een site, een poster, een verpakking, een magazine etc. De rechthebbende (in dit 
geval Nine Creative Agency) kan dus (art. 1 Auteurswet) als enige bepalen wat 
ermee gebeurt en kan die rechten verkopen, net zoals elk ander economisch goed. 
Waarom? Er is een goede reden dat dit wettelijk in het auteursrecht is vastgelegd. 
Op deze manier kan NINE er immers voor waken dat gesjoemeld of zelfs geknoeid 
wordt met de ontwerpen. Hiermee beschermen we ons imago, maar ook dat van 
de opdrachtgever: onduidelijke en onjuiste communicatie naar uw klanten wordt 
voorkomen. NINE bewaart de meeste bestanden. Hiermee kunnen we altijd 
teruggrijpen op eerder gemaakte ontwerpen. Tegen een geringe vergoeding 
kunnen wij voor de opdrachtgever te allen tijd bestanden (logo’s in JPEG of PDF) 
opzoeken en doorsturen naar de opdrachtgever of naar derden. 
 
Informeer gerust vrijblijvend naar de mogelijkheden en de kosten. Wij kunnen hier 
zelfs een abonnementsvorm voor afsluiten. Toch open bestanden overnemen? Aan 
de hand van diverse factoren zoals de oorspronkelijke prijs voor het ontwerp, het 
toekomstig gebruik en waar en hoe het ingezet gaat worden, bepalen wij wat de 
overname van de bestanden moet gaan kosten. Wij geven hiermee tenslotte ons 
werk (en toekomstig werk) weg en kunnen het ontwerp niet meer bewaken. In 
vrijwel elk geval zal dit dus veel hogere kosten met zich meebrengen dan wanneer 
u ons het oorspronkelijke ontwerp aan laat passen. 
 
*Geheimhouding* 
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie 
die zij in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst hebben begrepen. 
Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door de ene partij aan de andere als 
zodanig is medegedeeld. 
 
*Correctieronde* 
Na oplevering van het project heeft u als opdrachtgever wel of niet recht op een 
correctieronde. Hiervoor verwijzen we de opdrachtgever naar de specificaties die 
bovenaan in de offerte genoemd worden. Mocht er geen correctieronde zijn 
inbegrepen dan zullen wij de correcties uitvoeren voor een meerprijs van €90,- p/u 
ex. BTW.  
 
*Prijzen* 
Alle in deze offerte genoemde prijzen en tarieven zijn in euro, ex. 21% BTW, ex. 
eventuele reis- en verblijfskosten in Nederland, ex. drukwerkkosten en ex. 
drukwerkbegeleiding. De reiskostenvergoeding bedraagt 19ct/km en de reistijd 
bedraagt €60,- p/u. Deze kosten worden apart vermeld op de offerte en 
bijbehorende factuur.  
 
*Start project* 
De start van de opdracht vindt plaats nadat de offerte online is goedgekeurd door 
de opdrachtgever. 
 
*Betalingstermijn* 
Voor aanvang van het project factureren wij 25% vooruit en 75% bij oplevering. Wij 
starten niet indien de 25% aanbetaling nog niet op onze rekening is bijgeboekt, 
indien anders is overeengekomen. Betaling op facturen dient binnen 14 dagen na 



factuurdatum te geschieden.  
 
*Opdrachtbevestiging* 
Met het online accorderen van deze opdrachtbevestiging geeft de opdrachtgever 
opdracht tot het starten van het project. 
 
*Overig* 
NINE gaat pas van start als er een online getekend akkoord is ontvangen. 
Genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW. Geldigheid van de offerte is 30 dagen. 
Beide partijen bevestigen dat zij geautoriseerd zijn om dit document officieel te 
tekenen en gaan akkoord met de volledige inhoud van dit document. 
 
*Met vriendelijke groet,* 
Nine Creative Agency 
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