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algemene voorwaarden
1. Op al onze offertes zijn de Algemene voorwaarden van FENIT, gedeponeerd ter Griffie van de
Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 8 december 1994 onder nummer 1994/189 van toepassing.
2. De door MdB3d gemaakte offertes zijn vrijblijvend en gelden gedurende 14 dagen na dagtekening van de offerte, tenzij
anders overeengekomen. Een overeenkomst met opdrachtnemer komt tot stand wanneer opdrachtnemer van opdrachtgever
de offerte getekend retour heeft ontvangen.
3. De in de offerte genoemde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief koerierskosten, tenzij anders aangegeven.
4. MdB3d bepaalt de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd en zal de overeenkomst naar beste inzicht en
vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. MdB3d zal zich inspannen om het door de
partijen beoogde resultaat te verwezenlijken, zonder echter dit resultaat als zodanig te garanderen.
5. Eventueel in de overeenkomst opgenomen termijnen waarbinnen werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, gelden
slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare
tekortkoming van opdrachtnemer en mitsdien geen grond voor ontbinding van de overeenkomst op. Opdrachtgever kan,
bij overschrijding van een dergelijke termijn, wel een nieuwe, redelijke termijn stellen waarbinnen opdrachtnemer de
overeenkomst behoudens overmacht wel uitgevoerd moet hebben. Overschrijding van die nieuwe, redelijke, termijn levert
wel een grond op voor ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever. Een termijn is slechts dan een fatale termijn
indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
6. MdB3d heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van
opdrachtgeven door derden te laten verrichten. In een dergelijk geval is MdB3d jegens de opdrachtgever aansprakelijk
voor de juiste nakoming door deze ingeschakelde derden.
7. De opdrachtgever is gehouden alle gegevens, bescheiden en ander materiaal, welke MdB3d overeenkomstig zijn
oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze
ter beschikking van MdB3d te stellen. Ook wanneer opdrachtgever een derde aanwijst die voor de levering van de
vermelde gegevens, bescheiden en ander materiaal moet zorgdragen, blijft opdrachtgever voor een juiste en tijdige levering
verantwoordelijk. Tevens de beantwoording van project inhoudelijke vragen van MdB3d, evenals contracten met derden
voor zover noodzakelijk voor een goede en tijdige voortgang van zaken in het kader van de overeengekomen opleverdatum.
8. MdB3d heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan het
punt 7 genoemde verplichtingen heeft voldaan.
9. MdB3d draagt zorg voor tijdige updates en informatie omtrent de voortgang en verwerking van de overeenkomst.
Opdrachtgever geeft met de ondertekening van deze offerte aan dat zij verantwoordelijk is voor het tijdig, op het
overeengekomen tijdstip, leveren van de onder punt 7 bedoelde informatie, in samenhang met het door MdB3d
realiseren van de overeengekomen opleverdatum.
10. MdB3d garandeert alle informatie beftreffende opdrachtgever die hij verkrijgt bij de uitvoering van zijn werkzaamheden
vertrouwelijk te behandelen en ervoor zorg te dragen dat deze informatie niet door derder kan worden ingezien of in handen
van derden geraakt. Indien MdB3d derden inschakelt bij de uitvoering van de werkzaamheden zal MdB3d van deze derden
dezelfde geheimhouding verlangen.
11. De beelden en/of applicatie zullen door de opdrachtgever alleen voor de overeengekomen doeleinden worden
gebruikt. Het is opdrachtgever niet toegestaan het materiaal zonder vermelding van de opdrachtnemer (MdB3D) openbaar
te maken of te (laten) vermenigvuldigen. Het is opdrachtgever verboden het materiaal te bewerken, te herhalen of te
publiceren zonder voorafgaande toestemming van MdB3d.6. Bij de offerteprijs zijn secretariaat- en reprokosten inbegrepen.
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12. De vergoeding van opdrachtnemer is niet afhankelijk van het resultaat van de verrichte werkzaamheden. De vergoeding
van opdrachtnemer kan bestaan uit een vooraf vastgesteld bedrag per overeenkomst en/of kan worden berekend op basis
van tarieven per door opdrachtnemer gewerkte tijdseenheden. Indien een per overeenkomst vastgesteld bedrag is
overeengekomen, is opdrachtnemer gerechtigd daarenboven een tarief per gewerkte tijdseenheid in rekening te brengen,
indien en voorzover de werkzaamheden de in de overeenkomst voorziene werkzaamheden te boven gaan, hetgeen
opdrachtgever alsdan eveneens verschuldigd is.
13. De werkzaamheden gaan de in de overeenkomst voorziene werkzaamheden in ieder geval maar niet uitsluitend te boven
wanneer er door opdrachtgever wijzigingen worden aangebracht in de geometrie, het materiaal moet worden aangepast
ten gevolge van een gewijzigd inzicht van opdrachtgever, wanneer opdrachtgever ingrijpende wijzigingen wil aanbrengen
op het materiaal van opdrachtnemer in de eerste wijzigingsronde, wanneer opdrachtgever wijzigingen wil aanbrengen op
het materiaal van opdrachtnemer in de tweede wijzigingsronde en wanneer door opdrachtgever onjuist materiaal is a
angeleverd op basis waarvan opdrachtnemer werkzaamheden heeft verricht en deze nu moet wijzigen.
14. Eventueel meerwerk of overeenkomen afwijking van de overeenkomst en door opdrachtgever geaccordeerd,
zal door MdB3d separaat schriftelijk worden geoffreerd.
15. Brongegevens/bronbestanden zoals 3d modellen, texturen, photoshop-bestanden etc. worden niet opgeleverd.
16. Betaling van het aan opdrachtgever gefactureerde bedrag dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum,
in Nederlandse valuta, door overmaking van het factuurbedrag op een door opdrachtnemer aan opdrachtgever
aangewezen rekening, zonder enig recht op korting of verrekening. 50% van het aan opdrachtgever geoffreerde bedrag
zal bij de start van de werkzaamheden worden gefactureerd, de overige 50% na oplevering.
17. Indien opdrachtnemer toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst doordat opdrachtgever hem
onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door toerekenbaar tekortkomen door opdrachtnemer
wat bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor die schade slechts aansprakelijk tot het maximum
van de vergoeding voor de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst, tenzij er aan de zijde van opdrachtnemer
sprake is van opzet of grove nalatigheid.
18. Er is vanuit de opdrachtgever slechts 1 persoon aanspreekpunt voor de communicatie met MdB3d.
Tussentijdse comments of comments van andere personen dan deze contactpersoon worden niet meegenomen
in de respectievelijke aanpassingsronde.
19. Door opdrachtgever gevraagde complexe modellen / geometrie (meubels / aankleding / accessoires) die niet
online gekocht of gedownload kunnen worden zullen, indien niet anders overeengekomen, niet door MdB3d
gemodelleerd worden. Hiervoor zullen, in samenspraak met de opdrachtgever surrogaten voor gezocht worden.
20 . Ten tijden van de communicatie rondes, op het moment dat respectievelijke de preview beelden bij de klant liggen,
staat het project bij MdB3d on hold.

