
 
 
 
 

 

 
ALGEMENE VOORWAARDEN 

 
 
 
          
Definities 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

“Product”: het eindresultaat of de eindresultaten van de door ROSHverrichte werkzaamheden uit 
hoofde van de opdracht, zoals door ROSH gepresenteerd aan opdrachtgever. 
“Resultaten”: alle resultaten, in welke (uitings)vorm ook, ontworpen, vervaardigd of gecreëerd bij de 
uitvoering van de opdracht door of namens ROSH, inclusief het Product. 

 
Artikel 1  ROSH Studios 

ROSH Studios is de handelsnaam van de vennootschap onder firma ROSH Studios v.o.f., kvk nummer 
53435893, hierna “ROSH”. 

 
Artikel 2  Reikwijdte van deze voorwaarden 

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door 
of namens ROSH of aan haar gelieerde vennootschappen en op alle rechtsverhoudingen van ROSH en 
aan haar gelieerde vennootschappen met opdrachtgevers.  

b. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, zoals die van opdrachtgever, wordt 
uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

Artikel 3  Opdracht  
a. Opdrachten worden uitsluitend door en namens ROSH aanvaard, ook indien het de uitdrukkelijke of 

stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaald persoon zal worden uitgevoerd. ROSH is 
de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden. 

b. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten 
ontlenen. 

c. Tenzij anders overeengekomen verstrekt ROSH het Product in een vorm geschikt voor het beoogde 
gebruik. ROSH verstrekt geen bronbestand van het Product of de Resultaten aan opdrachtgever. 

Artikel 4  Aansprakelijkheidsbeperking 
a. Iedere aansprakelijkheid van ROSH en de in artikel 2 bedoelde (rechts)personen is beperkt tot het 

totaalbedrag aan honorarium voor de betreffende opdracht tussen ROSH en opdrachtgever 
overeengekomen ter zake van de door ROSH te verrichten diensten.  

b. ROSH is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van bij de uitvoering van de opdracht betrokken derden, 
ook al zijn zij door ROSH ingeschakeld, tenzij die derden kunnen gelden als ondergeschikten van ROSH. 
In dat geval geldt de onder artikel 4.a bedoelde aansprakelijkheidsbeperking. 

Artikel 5  Honorarium en betaling 
a. Opdrachtgever is het overeengekomen honorarium, te vermeerderen met Btw, aan ROSH verschuldigd. 

Wanneer het honorarium op basis van een uurtarief is overeengekomen, wordt het honorarium 
berekend op basis van de door ROSH werkelijk bestede uren aan de opdracht vermenigvuldigd met het 
geldende uurtarief.  
 

b. Ten behoeve van opdrachtgever door ROSH betaalde kosten, noodzakelijk voor uitvoering van de 
opdracht door ROSH, worden separaat in rekening gebracht door ROSH aan opdrachtgever. 
 

c. ROSH is bevoegd een aanbetaling te verlangen voor een deel van het honrarium, te voldoen 
voorafgaand aan aanvang van de werkzaamheden van ROSH. 
 

d. Facturen van ROSH worden electronisch verzonden. Opdrachtgever zal facturen van ROSH betalen 
binnen 8 dagen na datum factuur. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 6  Intellectueel eigendom en licentie 

a. Het auteursrecht en alle andere intellectuele eigendomsrechten vervat in, rustend op of verbonden met 
de Resultaten en het Product rusten bij ROSH.  
 

b. ROSH verleent aan opdrachtgever een niet-overdraagbare, wereldwijde licentie voor gebruik van het 
Product voor het bij het verstrekken van de opdracht aan ROSH beoogde doel, geldig vanaf het moment 
van voltooiing van de opdracht door acceptatie van het Product door opdrachtgever.  
 

c. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder b. genoemde licentie te sublicentiëren, behalve aan gelieerde 
vennootschappen voor zover noodzakelijk voor het bij het verstrekken van de opdracht aan ROSH 
beoogde doel. 
 

d. Gebruik van het Product voor een ander doel dan het bij de opdracht beoogde doel vereist 
voorafgaande schriftelijke toestemming van ROSH.  
 

e. De royalty voor de onder b. genoemde licentie wordt geacht te zijn inbegrepen bij het overeengekomen 
honorarium. 

Artikel 7  Acceptatie 
a. Het Product wordt aan opdrachtgever ter acceptatie aangeboden.  

 
b. Opdrachtgever kan tot maximaal tweemaal het Product weigeren te accepteren, waarbij specifiek 

opgaaf van de reden van weigering zal worden gedaan aan ROSH. Indien het Product voor de derde 
maal wordt aangeboden aan opdrachtgever, wordt het geacht te zijn geaccepteerd door opdrachtgever. 

Artikel 8  Meerwerk 
a. Relatief beperkt meerwerk van ROSH komt voor vergoeding door opdrachtgever in aanmerking, ook 

indien ROSH dat meerwerk niet vooraf ter goedkeuring aan opdrachtgever heeft voorgelegd. 
Substantieel meerwerk zal altijd door ROSH ter goedkeuring aan opdrachtgever worden voorgelegd.  
 

b. Tenzij anders overeengekomen, zal meerwerk worden uitgevoerd door ROSH tegen het honorarium dat 
is overeengekomen bij de opdracht en bij een eenmalig te betalen honorarium, tegen dat deel van het 
overeengekomen honorarium dat in redelijke verhouding staat tot het meerwerk. 
 

c. Opdrachtgever zal steeds zo spoedig mogelijk beslissen op een aanbod van ROSH inhoudend 
voorgesteld substantieel meerwerk. 

Artikel 9  Vertraging 
Bij overschrijding van een overeengekomen termijn voor de opdracht, treedt niet direct verzuim in. 
Opdrachtgever heeft in dat geval niet direct recht op ontbinding van de overeenkomst van opdracht, 
opeising van een boete of het vergoeden van schade.  

 
Artikel 10  Looptijd en beëindiging 

a. Deze overeenkomst treedt in werking door ondertekening van ROSH en opdrachtgever en loopt door tot 
de opdracht is voltooid. 
 

b. ROSH en opdrachtgever zijn bevoegd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere 
ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien: 

• de andere partij surséance van betaling aanvraagt; 
• de andere partij in staat van faillissement is verklaard; 
• de andere partij tekort komt in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij de tekortkoming, 
gezien haar aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt; 
• de andere partij een rechtspersoon is en deze wordt ontbonden; 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Artikel 11  Geheimhouding 

a. ROSH erkent dat mogelijk het bestaan en de inhoud van de relatie met Opdrachtgever alsmede de 
gegevens en informatie die ROSH bekend worden in het kader van de uitvoering van de opdracht een 
vertrouwelijk karakter kunnen dragen. ROSH zal zich onthouden van het openbaar maken van 
vertrouwelijke informatie van opdrachtgever en ROSH zal zich, indien de (reschts)verhouding tussen 
ROSH en opdrachtgever dat redelijkerwijs verlangt, onthouden van (medewerking aan) publicaties 
waaruit het bestaan en/of de inhoud van de relatie met opdrachtgever blijkt, tenzij opdrachtgever 
hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven.  
 

b. De onder a. genoemde verplichting geldt gedurende de looptijd van deze overeenkomst en na afloop 
daarvan, tenzij informatie op een andere wijze dan door of namens ROSH openbaar is gemaakt. 
 

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen 
a. De rechtsverhouding tussen ROSH en opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht. 

b. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de door of namens ROSH verrichte of aan 
haar opgedragen werkzaamheden en/of de rechtsverhouding met opdrachtgever worden uitsluitend 
beslist door de bevoegde rechter te Arnhem, onverminderd het recht van hoger beroep en beroep in 
cassatie. 

Artikel 13 Afwijking algemene voorwaarden 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door of namens ROSH te verlenen diensten. Afwijkingen 
zijn alleen geldig en bindend indien schriftelijk overeengekomen tussen ROSH en opdrachtgever. 

 


