De Later Communicatie
ALGEMENE VOORWAARDEN
ALGEMENE VOORWAARDEN ten behoeve van het verrichten van diensten door De Later
Communicatie, adviesbureau voor communicatie, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te
Amsterdam onder de naam CorpTV en registernummer 34264314, tevens handelend onder de naam
De Later Communicatie.
Art. 1: TOEPASSING EN GELDIGHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en
andere op enig rechtsgevolg gerichte rechtshandelingen van De Later Communicatie (DLC).
2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig voor zover deze afwijkingen
schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
Art. 2: ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN
1. DLC verplicht zich de overeengekomen opdracht naar beste inzicht en vermogen
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
2. Beide partijen zullen meewerken aan de overeengekomen procedures en zullen elkaar de
voor de goede uitvoering van de werkzaamheden benodigde informatie zo spoedig mogelijk
geven nadat de wederpartij daarom heeft gevraagd.
3. Partijen zullen zich ten opzichte van elkaar zorgvuldig gedragen en elkaars belangen noch
binnen noch buiten deze overeenkomst onnodig schaden.
4. De opdrachtgever is verplicht vooraf overleg met DLC te plegen over het gelijktijdig
inschakelen van andere adviesbureaus, tenzij DLC niet over een specialisatie beschikt
waarvoor de opdrachtgever bedoelde communicatieadviesbureaus wil inzetten.
Art. 3: DUUR EN BEËINDIGING
1. Een overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde tijd, zoals vastgelegd in de
overeenkomst. Tenzij partijen anders en schriftelijk zijn overeengekomen
2. De overeenkomst voor bepaalde tijd kan tussentijds door een der partijen uitsluitend
schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn. Deze opzegtermijn is
vermeld in de overeenkomst.
Art. 4: HONORARIA, KOSTEN EN DECLARATIES
1. De honorering van DLC geschiedt, tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen,
op basis van uurtarieven. Andere beloningen zijn een vaste vergoeding per tijdseenheid
(retainer fee) of een aanneemsom (per project of opdracht).
2. Indien wordt gewerkt aan de hand van tevoren overeengekomen begrotingen met de
uurtarieven als grondslag, mag DLC niet van deze begrotingen afwijken, behalve bij
tussentijdse wijziging van de opdracht door de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever de
opdracht tussentijds in omvang terugbrengt, dient de opdrachtgever het oorspronkelijk
honorarium even lang door te betalen als is voorzien in de Overeenkomst .
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DLC is verplicht om, wanneer een overschrijding van de wederzijds goedgekeurde begroting
kan worden voorzien, daarover onmiddellijk de opdrachtgever te informeren.
3. Naast de in het vorige artikel bedoelde beloningen zijn verschuldigd de bureaukosten (5%) en
de kosten van derden, die door DLC in het kader van de opdracht zijn ingeschakeld. Onder
bureaukosten worden onder andere verstaan telefoon-, fax-, porti-, fotokopie-, en reis- en
verblijfkosten. Op declaraties worden de kosten onderscheiden in: honorarium bureau,
bureaukosten en, indien van toepassing, kosten van derden..
4. In principe zal de opdrachtgever kosten van derden rechtstreeks voldoen. Verloopt de betaling
van derden via DLC, dan zal DLC een toeslag berekenen voor rente- en administratiekosten.
5. DLC declareert maandelijks het over een kalendermaand verschuldigde honorarium en de
bureaukosten. De betalingstermijn voor declaraties van DLC bedraagt 14 dagen. Bij
overschrijding van die termijn zal DLC vanaf de vervaldatum een rente van 1 % per
kalendermaand, of een gedeelte van een maand, in rekening brengen. Buitengerechtelijke
incassokosten komen volledig ten laste van de opdrachtgever.
Art. 5: VOORWERK
1. Indien van DLC ter verkrijging van de opdracht kennis inzake public relations en/of kennis
inzake een specifieke problematiek wordt verlangd, heeft hij het recht daarvoor een redelijke
vergoeding te bedingen. De gewenste vergoeding wordt dan schriftelijk aan de potentiële
opdrachtgever kenbaar gemaakt.
2. Indien DLC op verzoek van opdrachtgever voorwerk verricht, zonder dat de overeenkomst tot
stand is gekomen, heeft DLC recht op een vergoeding volgens een uurtarief van € 150, ook bij
het niet tot stand komen van de overeenkomst.
Art. 6: VERANTWOORDELIJKHEID
DLC toetst zijn werkzaamheden aan de algemeen geldende wettelijke normen en aan andere
algemeen geldende regelingen en gebruiken. De eindverantwoordelijkheid voor de inhoud van
communicatieve uitingen in het kader van een opdracht berust bij de opdrachtgever. Indien
een klacht, voortvloeiende uit een opdracht, tegen een opdrachtgever wordt ingediend of een
vordering in rechte wordt gesteld beslist de opdrachtgever over de wijze van verweer in
overleg met DLC.
Art. 7: AANSPRAKELIJKHEID
DLC is bij advieswerkzaamheden enkel aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering
van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door DLC van de
zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij advisering in het kader van de
betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt
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door de tekortkoming wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat DLC voor zijn
advisering in het kader van die opdracht heeft ontvangen. DLC is enkel aansprakelijk voor
directe schade en niet voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst en geleden
verliezen. DLC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor overtreding van rechtsvoorschriften of
inbreuk op rechten van derden door de opdrachtgever. Ter zake van bedoelde
aansprakelijkheid zal de opdrachtgever DLC vrijwaren.
Art. 8: BEWAARAANSPRAKELIJKHEID EN SCHADE
1. DLC is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen,
materialen of gegevens, die hem voor, door of namens de opdrachtgever ter beschikking zijn
gesteld.
Art. 9: BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID
1. De aansprakelijkheid voor werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever, die DLC aan
een derde heeft opgedragen, is beperkt tot zover als de derde DLC effectief vrijwaart. DLC zal
al hetgeen doen, respectievelijk de opdrachtgever alle medewerking verlenen die van hem
gevergd kan worden, om in voorkomend geval een zo hoog mogelijke schadevergoeding van
de betrokken derde te verkrijgen.
Art.10: MELDINGSTIJD AANSPRAKELIJKHEID
Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen een half jaar
na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn
rechten heeft verwerkt.
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