
Algemene voorwaarden 
 
Hamilton design, grafische en ruimtelijke vormgeving & Hamilton Animation & Design, animatie en illustratie. 
Goudmijnstraat 29, 5348 JH  OSS 
 
Herziene versie, ingediend op 31 maart 2009 bij de Kamer van Koophandel 's Hertogenbosch onder nummer 
16082663. 
 
Artikel 1. Definities 
 
1.1 Onder opdrachtgever wordt verstaan: diegene die uit zichzelf of namens een rechtspersoon de op-

dracht geeft. 
 
1.2 Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Hamilton design, grafische en ruimtelijke vormgeving alsmede 

Hamilton Animation & Design, animatie en illustratie, zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
te 's Hertogenbosch onder nummer 16082663, die de opdracht aanvaardt en uitvoert of onder haar 
supervisie laat uitvoeren, hierna te noemen: Hamilton (animation &) design. 

 
1.3 Onder opdracht wordt verstaan: het verzoek van een opdrachtgever aan de opdrachtnemer Hamilton 

(animation &) design tot het verlenen van diensten, het uitvoeren van werkzaamheden en/of leveren 
van goederen tegen betaling. 

 
1.4 Onder offerte wordt verstaan: de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de 

begroting van die werkzaamheden met daaraan verbonden kosten. 
 
1.5. Onder licentie wordt verstaan: de overeenkomst die tot doel heeft het verlenen van en licentie door de 

opdrachtnemer aan de opdrachtgever tot openbaarmaking of verveelvoudiging, ongeacht wie van hen 
het initiatief van de opdracht heeft genomen. 

 
1.6 Overal waar hierna bij opdrachtgever de mannelijke persoonsvorm is gebruikt, kan de vrouwelijke vorm 

worden gelezen. 
 
Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 
 
2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Hamilton (animation 

&) design en een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en 
schriftelijk is afgeweken. 

 
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Hamilton 

(animation &) design, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 
 
Artikel 3. Offertes 
 
3.1 De door Hamilton (animation &) design gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 

dagen, tenzij anders aangegeven. Hamilton (animation &) design is slechts aan de offertes gebonden 
indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd. 

 
3.2 Indien de opdracht door Hamilton (animation &) design wordt bevestigd en daartegen binnen acht 

dagen na ontvangst geen bezwaar wordt gemaakt, zal de inhoud van deze bevestiging de partijen 
binden. 

 
3.3 De prijzen in de genoemde offerte zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele verzend-, 

transport- en portokosten, tenzij anders aangegeven. 
 
3.4 Offertes worden opgesteld naar beschikbare gegevens, iedere wijziging in een later stadium ontbindt 

de opgave. Offertes kunnen gedurende de werkzaamheden worden bijgesteld. 
 
3.5 Offertes worden opgesteld op basis van het op de dag van calculatie voor Hamilton (animation &) 

design geldende uurtarief en inkoopbedragen. Veranderingen van het uurtarief en/of inkoopbedragen 
gedurende de werkzaamheden kunnen worden doorberekend, tenzij anders is overeengekomen. 

 
3.6 Bij het uitblijven van een opdracht na gevraagde prijsopgave kunnen de kosten van de calculatie door 



Hamilton (animation &) design in rekening worden gebracht tegen het door haar gehanteerde 
uurtarief, tenzij anders is overeengekomen. 

 
Artikel 4. Uitvoering van de opdracht; de overeenkomst 
 
4.1 Hamilton (animation &) design zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de 

eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der 
wetenschap. 

 
4.2 Indien de opdrachtgever dezelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere bureaus wenst te verstrekken, 

dient hij hiervan Hamilton (animation &) design op de hoogte te stellen. 
 
4.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Hamilton (animation &) 

design het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Hamilton (animation &) 
design of deze derden zijn aansprakelijk voor niet meer dan de door hen ingebrachte arbeid en de daar-
aan verbonden vergoedingen. 

 
4.4 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Hamilton (animation &) design 

aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Hamilton (animation 
&) design worden verstrekt. Indien de voor de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan 
Hamilton (animation &) design zijn verstrekt, heeft Hamilton (animation &) design het recht de 
uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten 
volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 

 
4.5 Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan Hamilton (animation &) 

design de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de 
opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

 
Artikel 5. Overeenkomst; levertijden en wijzigingen 
 
5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk 

anders overeenkomen. 
 
5.2 Levertijden gelden slechts bij benadering. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, 

neemt Hamilton (animation &) design ten aanzien van de afgesproken levertijden geen enkele garantie 
op zich en geeft niet tijdige levering de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding 
van de overeenkomst of niet nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtnemer. 

 
5.3 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk 

is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling 
overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 

 
5.4 Indien partijen overeenkomen dat de opdracht wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van 

voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Hamilton (animation &) design zal de 
opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 

 
5.5 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties 

hebben, zal Hamilton (animation &) design de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. 
 
5.6 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Hamilton (animation &) design daarbij aangeven in 

hoeverre de wijziging of aanvulling van de opdracht een overschrijding van dit honorarium tot gevolg 
heeft.  

 
5.7 In geval van wijzigingen in de opdracht of teniet gaan van het doel van de opdracht door overmacht, 

zal de opdrachtgever Hamilton (animation &) design schadeloos dienen te stellen tot het bedrag van de 
tot dan toe gewerkte uren, gemaakte kosten en gedane inkopen. 

 
5.8 In afwijking van lid 3 zal Hamilton (animation &) design geen meerkosten in rekening brengen indien de 

wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend. 
 
Artikel 6. Geheimhouding 
 



Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun 
overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de 
andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 
 
Artikel 7. Intellectuele eigendom 
 
7.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt Hamilton (animation &) design 

zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. 
 
7.2 Teksten en afbeeldingen die door de opdrachtgever worden verstrekt, dienen door hem op 

authenticiteit en auteursrecht te worden gecontroleerd. 
 
7.3 Op alle werkstukken van Hamilton (animation &) design zijn de bepalingen van de auteurswet 1912 van 

toepassing. Onder werkstuk wordt verstaan: "werken van toegepaste kunsttekeningen van nijverheid, 
concepten en teksten". 

 
7.4 In afwijking van de BENELUX wet inzake tekeningen en modellen berust het auteursrecht op 

ontwerpen, evenals het exclusieve recht op tekeningen of model bij Hamilton (animation &) design. 
 
7.5 Alle werkstukken, in welke vorm dan ook, blijven het geestelijke eigendom van Hamilton (animation &) 

design. Werkstukken blijven ook materieel eigendom van Hamilton (animation &) design, tenzij anders 
is overeengekomen.  

 
7.6 Hamilton (animation &) design behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden 

toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke 
informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 

 
7.7 De opdrachtgever en Hamilton (animation &) design zijn vrij om het werkstuk of verveelvoudigde 

exemplaar te gebruiken ten behoeve van hun eigen publiciteit of promotie en bij exposities van het 
werkstuk en daarbij elkaars naam te vermelden. Dit echter niet eerder dan wanneer het werkstuk of de 
eerste verveelvoudiging ervan openbaar is gemaakt (daartoe behoren ook voorpublicaties en nulnum-
mers).  

 
7.8 Hamilton (animation &) design is niet aansprakelijk wanneer het ontwerp of de daarnaar vervaardigde 

verveelvoudiging en het toepassen of gebruik ervan inbreuk zou maken op enig auteursrecht, 
uitsluitend recht op tekening of model of octrooi-recht van een derde, dat Hamilton (animation &) 
design onbekend was voor of ten tijde van de levering van het ontwerp en de (werk)tekeningen. 

 
7.9 De opdrachtgever ontvangt van Hamilton (animation &) design een licentie voor het gebruik van 

auteursrechtelijk beschermde werken, die door Hamilton (animation &) design in de uitvoering van een 
opdracht ten behoeve van de opdrachtgever worden gemaakt. Deze licentie geldt slechts zolang de 
opdrachtgever voldoet aan de financiële verplichtingen, die verband houden met de 
beschikbaarstelling van het auteursrechtelijk beschermde werk. De licentie geldt uitsluitend voor 
gebruik van het betreffende werk door de opdrachtgever zelf, of voor zijn rechtsopvolgers. Gebruik 
door derden is niet toegestaan dan na schriftelijke toestemming. 

 
Artikel 8. Opzegging 
 
8.1 Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval 

een opzegtermijn van tenminste acht dagen in acht te nemen. 
 
8.2 Hamilton (animation &) design heeft het recht de opdracht tussentijds te beëindigen wanneer: 
 8.2.1 buiten toedoen of nalaten van het schetsontwerp, definitieve ontwerp, werktekeningen of 

producties niet tot stand komen of worden goedgekeurd; 
 8.2.2 Hamilton (animation &) design niet toegestaan wordt een door haar noodzakelijk geachte 

deskundige of specialist in te schakelen; 
 8.2.3 de opdrachtgever in gebreke is en ingebrekestelling blijft met de nakoming van zijn ver-

plichtingen; 
 8.2.4 in de gevallen 8.2.1 t/m 8.2.3 heeft Hamilton (animation &) design het recht op vergoeding van 

het bedrag van de dan toe gewerkte uren, gemaakte kosten en gedane inkopen, te verhogen 
met, indien van toepassing, nog te lijden schade. 

 



Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst / opdracht 
 
9.1 De vorderingen van Hamilton (animation &) design op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in 

de volgende gevallen: 
 9.1.1 indien na het sluiten van de overeenkomst/opdracht aan Hamilton (animation &) design ter 

kennis genomen omstandigheden Hamilton (animation &) design goede grond geven te 
vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; 

 9.1.2 indien Hamilton (animation &) design de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst 
gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uit blijft, dan wel 
onvoldoende is. 

 
9.2 In de genoemde gevallen is Hamilton (animation &) design bevoegd de verdere uitvoering van de 

overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander 
onverminderd het recht van Hamilton (animation &) design schadevergoeding te vorderen. 

 
Artikel 10. Gebreken; klachtenregeling 
 
10.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na 

ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden 
schriftelijk te worden gemeld aan Hamilton (animation &) design. 

 
10.2 Indien een klacht gegrond is, zal Hamilton (animation &) design de werkzaamheden alsnog verrichten 

zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. 
Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. 

 
10.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, 

zal Hamilton (animation &) design slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13. 
 
10.4 In geval van afkeuren van het gemaakte (schets) ontwerp en onwillig Hamilton (animation &) design 

een nadere kans te bieden, zal de opdrachtgever Hamilton (animation &) design schadeloos dienen te 
stellen voor het totale ontwerp-honorarium en de tot dan toe gemaakte kosten en gedane inkopen. 

 
Artikel 11. Honorarium en Betalingstermijnen 
 
11.1 De honorering van Hamilton (animation &) design wordt bepaald op basis van het voor Hamilton 

(animation &) design geldende uurtarief, de voor de uitvoering van de opdracht gewerkte uren en 
gedane inkopen. 

 
11.2 Opdrachtgever is t.o.v. Hamilton (animation &) design min. 10% opslag verschuldigd over door 

Hamilton (animation &) design t.b.v. opdrachtgever ingekochte materialen en/of diensten. 
 
11.3 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het 

vaste honorarium is exclusief BTW. 
 
11.4 Hamilton (animation &) design kan de opdrachtgever verzoeken een voorschotregeling te treffen, 

eenmalig, in maandelijkse termijnen of per ontwerp- en/of productiefase.  
 
11.5 Indien Hamilton (animation &) design met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief 

overeenkomt, is Hamilton (animation &) design niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium 
of tarief. Hamilton (animation &) design mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Hamilton (animation 
&) design kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijs-
wijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen.  

 
11.6 In geval van overwerk, nacht- of weekendarbeid verlangd wordt of noodzakelijk is, wordt 50% extra 

uurloon in rekening gebracht. 
 
11.7 De opdrachtgever verplicht zich het ontwerp te ontvangen en de vergoeding te betalen, zoals die in 

overeenstemming zijn met de opdrachtomschrijving en offerte, ongeacht of tot verveelvoudiging 
overgegaan wordt of niet. 

 
11.8 Hamilton (animation &) design is niet gebonden aan de offerte indien de opdrachtgever de opdracht 

aanvult of wijzigt. 



 
11.9 Indien meerdere bureaus eenzelfde opdracht tegelijkertijd van de opdrachtgever ontvangen, waardoor 

een competitiesituatie ontstaat, kan Hamilton (animation &) design haar uurtarief met 100% verhogen. 
 
11.10  Wanneer de opdrachtgever van Hamilton (animation &) design verlangt ook buiten de duur van de 

opdrachtwerkzaamheden geen opdrachten te aanvaarden van met de opdrachtgever concurrerende 
ondernemingen, zodat de opdrachtgever een exclusiviteit van Hamilton (animation &) design binnen 
een branche opeist, zal Hamilton (animation &) design ter compensatie een schadeloosstelling 
verlangen. De omvang van de schadeloosstelling is afhankelijk van het belang dat Hamilton (animation 
&) design en de opdrachtgever bij de exclusiviteit hebben, echter minimaal een jaarlijks bedrag ter 
waarde van het totaal aantal voor de opdrachtgever gewerkte uren tijdens het laatste opdrachtjaar, 
voor elk jaar dat een exclusiviteit wordt geëist. 

 
11.11  Na een werkfase, afgesproken periode en/of na afloop van alle werkzaamheden wordt de 

opdrachtgever een declaratie aangeboden, waarmee voorschotten, gewerkte uren en gemaakte kosten 
worden verrekend.  

 
11.12  Alle betalingen van de opdrachtgever aan Hamilton (animation &) design dienen te geschieden binnen 

de in de factuur of voorschotnota aagegeven termijn of bij gebreke van een dergelijke termijn binnen 
30 dagen na factuurdatum. Reclames over declaraties dienen binnen acht dagen na ontvangst ervan 
aan Hamilton (animation &) design ter kennis te worden gesteld. Betalingen dienen te hebben 
plaatsgevonden op de 30e dag na rekeningdatum per kas of op de bankrekening van Hamilton 
(animation &) design. 

 
11.13  Indien een langere kredietgeving dan 30 dagen na rekeningdatum wordt toegestemd of deze ten 

onrechte wordt genomen is de opdrachtgever rente over het rekeningbedrag verschuldigd vanaf de 
31e dag na rekeningdatum. De rente bedraagt voor elke maand (of gedeelte ervan) 1/12 gedeelte van 
15% van het nog verschuldigde bedrag. 

 
11.14  In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de 

vorderingen van Hamilton (animation &) design en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens 
Hamilton (animation &) design onmiddellijk opeisbaar zijn. 

 
11.15  Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle 

verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, 
zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

 
11.16  Alle geleverde en niet doorverkochte goederen blijven het eigendom van Hamilton (animation &) 

design tot de kostprijs volledig is betaald. 
 
Artikel 12. Incassokosten 
 
12.1 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, 

dan komen alle redelijke kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die betrekking 
hebben op de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedrag, 
voor rekening van opdrachtgever.  

 
12.2  Als bewijs van de verschuldigde kosten is de overlegging van de desbetreffende facturen voldoende. 

Deze kosten worden op minimaal 15% van het betrekken factuurbedrag gefixeerd en zullen ten minste 
150 euro per vordering bedragen. 

 
12.3 Indien Hamilton (animation &) design aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs 

noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 
 
Artikel 13. Aansprakelijkheid 
 
Indien Hamilton (animation &) design aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd: 
 
13.1 De aansprakelijkheid van Hamilton (animation &) design, voor zover deze door haar 

aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar 
gedane uitkering. 

 



13.2 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt 
gedekt, is de aansprakelijkheid van Hamilton (animation &) design beperkt tot de factuurwaarde van de 
opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

 
13.3 In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een 

langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes 
maanden verschuldigde honorariumgedeelte. 

 
13.4 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de 

schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Hamilton (animation &) design. 
 
13.5 Hamilton (animation &) design is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. 
 
13.6 Hamilton (animation &) design is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Hamilton 

(animation &) design is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige 
gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.  Een en ander 
laat uiteraard onverlet de gebruikelijke zorgplicht van de opdrachtnemer. 

 
13.7 Hamilton (animation &) design is niet aansprakelijk voor ongewilde beschadiging, verlies of vernietiging 

van alle voorwerpen, materialen, beeld of tekstgegevens in enigerlei vorm, welke eigendom zijn van de 
opdrachtgever en zich in het archief van Hamilton (animation &) design bevinden.  

 
13.8 Voor alle in en buiten rechte optredende gevolgen van het door of in opdracht van de opdrachtgever 

gepubliceerde is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk. 
 
13.9 Hamilton (animation &) design aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade door de 

opdrachtgever geleden, voor zover deze ontstaat door wanprestaties door leveranciers van Hamilton 
(animation &) design, er bijzonderlijk in resulterend dat Hamilton (animation &) design de prestatie niet 
op de afgesproken termijn gereed heeft.  

 
13.10  Reclames, waaronder verstaan alle grieven wegens de hoedanigheid van een leverantie, kunnen 

uitsluitend binnen acht dagen na leveringsdatum worden ingediend en alleen indien de goederen zich 
nog bevinden in de staat, waarin zij zijn geleverd. Geringe, in de handel gebruikelijke- of technische niet 
te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit of afwerking kunnen geen grond voor reclames 
opleveren. In geval van een door de verkoper geaccepteerde reclame mag de verkoper andermaal 
leveren overeenkomstig de order. 

 
13.11  Hamilton (animation &) design is nimmer tot enige andere schadevergoeding gehouden dan in deze 

voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd en met name ook niet tot het vergoeden van directe of 
indirecte schade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving etc. 

 
Artikel 14. Overmacht 
 
14.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet 

en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, 
waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor wij niet in staat zijn onze verplichtingen na 
te komen.  

 
14.2 Hamilton (animation &) design heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de 

omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Hamilton (animation &) design haar 
verbintenis had moeten nakomen.  

 
14.3 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Hamilton (animation &) design opgeschort. Indien de 

periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Hamilton (animation &) design 
niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te 
ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 

 
14.4 Indien Hamilton (animation &) design bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar 

verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij 
gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever 
gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het 
reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 



 
Artikel 15. Geschilbeslechting 
 
In geval van meningsverschillen tussen de opdrachtgever en Hamilton (animation &) design over de toepassing 
van deze leveringsvoorwaarden of mutaties daarop, als ook in geval van geschillen over auteursrecht en 
honorering van Hamilton (animation &) design, beslist de rechter in het kanton- of arrondissement waar 
Hamilton (animation &) design is gevestigd. 
 
Artikel 16. Toepasselijk recht 
 
Op elke overeenkomst tussen Hamilton (animation &) design en de opdrachtgever is Nederlands recht van 
toepassing. 
 
Artikel 17. Afwijkende voorwaarden en geschillen / Wijziging van de voorwaarden 
 
17.1 Wanneer in een bevestiging van de opdrachtgever bepalingen of voorwaarden voorkomen (zoals 

zogenaamde uniforme inkoopwaarden), die in strijd zijn met deze leveringsvoorwaarden, dan kunnen 
deze niet worden erkend, tenzij door Hamilton (animation &) design schriftelijk worden geaccepteerd. 
De opdrachtgever kan zich daarbij niet beroepen op het gewoonterecht. 

 
17.2 Voor wat betreft bepalingen die in deze leveringsvoorwaarden niet zijn opgenomen met betrekking tot 

specifiek de leveringen van grafische produkten, geschieden deze volgens Leveringsvoorwaarden voor 
de Grafische Industrie gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissement rechtbank te Amsterdam, d.d. 13 
augustus 1981 onder nummer 188. 

 
17.3 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te 's 

Hertogenbosch. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten 
tijde van het totstandkomen van de onderhavige opdracht. 

 
 
 
 


