Loods 19 - Leveringsvoorwaarden.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nr. 231778, d.d. 1 februari 2015.
1. A
 lgemeen
a. Loods 19 is een handelsnaam van Tilia cordata V.O.F. en omvat
werkzaamheden op het gebied van reclame, ontwerp en media,
kunst en nijverheid, workshops, verhuur van ruimtes.
b. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
aanbiedingen, opdrachten, dienstverleningen, overeenkomsten
en verbintenissen hoe ook genaamd, van Loods 19/Tilia cordata
V.O.F. -hierna te noemen Loods 19- met derden, daaronder ook
verstaan exposanten, workshopleiders en gebruikers van tot Loods
19 behorende ruimtes -hierna te noemen: klant- alsmede de
uitvoering daarvan.
Van deze voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken door
middel van een door de direktie van Loods 19 ondertekende
schiftelijke verklaring, in welk geval voor het overige deze
voorwaarden blijven gelden en de afwijkende voorwaarden
uitsluitend gelden voor de opdracht met het oog waarop deze zijn
overeengekomen.
c. Afspraken of overeenkomsten met leden van het personeel van
Loods 19, binden niet, voor zover deze niet schriftelijk door de
directie van Loods 19 zijn bevestigd.
Als leden van het personeel zijn in dit verband te beschouwen alle
medewerkers die geen deel uitmaken van de directie van Loods 19.
d. Voor zover in deze voorwaarden daarvan niet wordt afgeweken
zijn de bepalingen van de auteurswet 1912, zoals deze sedertdien
is gewijzigd, op het werk van Loods 19 en de verhouding tussen
Loods 19 en klant van toepassing.
e. Onder ontwerp wordt verstaan elke tekening, illustratie, lay-out,
computerprogrammatuur of model waarmee Loods 19 aan de
idee, hetzij voorlopig, hetzij definitief, vorm heeft gegeven.
Onder informatiedragers wordt verstaan: magnetische banden en
schijven, optische schijven en alle andere middelen bestemd voor
het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden
of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden
of andere gegevens, een en ander in de meest ruime betekenis van
het woord.
f. Algemene (inkoop-)voorwaarden van de klant zijn slechts van
toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen
dat deze met uitsluiting van deze leveringsvoorwaarden op de
overeenkomst tussen Loods 19 en klant van toepassing zullen zijn.
g. Het is de klant niet toegestaan om, zonder voorafgaande
toestemming van Loods 19, rechten en/of verplichtingen die zij
aan de opdrachtovereenkomst ontleent over te dragen aan een
derde.
Loods 19 kan zijn rechtverhouding tot de klant en de
afzonderlijke rechten en/of verplichtingen die Loods 19 aan die
rechtsverhouding ontleent, aan een derde overdragen.
2. A
 anbiedingen
a. Alle aanbiedingen door of vanwege Loods 19 gedaan, zijn
vrijblijvend. De overeenkomst wordt eerst geacht te zijn tot stand
gekomen, wanneer Loods 19 deze schriftelijk heeft bevestigd
en de klant hiertegen binnen 8 dagen na datum van deze
bevestiging geen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. Als datum
van totstandkoming van de overeenkomst zal gelden de datum
van de schriftelijke bevestiging Loods 19. Eventueel later gemaakte
aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts
geldig indien Loods 19 deze schriftelijk heeft bevestigd en de klant
hiertegen niet binnen 8 dagen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.
b. Loods 19 behoudt zich het auteursrecht voor op de bij de
aanbieding of bij andere gelegenheden verstrekte afbeeldingen,
tekeningen, schetsen, ontwerpen, prototypen, modellen,
computerprogramma’s, calculaties en berekeningen. Deze
blijven eigendom van Loods 19 en mogen, zonder uitdrukkelijke
voorafgaande schriftelijke toestemming van Loods 19, door de
wederpartij niet worden gekopieerd c.q. aan derden worden
getoond of ter hand gesteld of op andere wijze worden gebruikt.
Op verzoek van Loods 19 dienen deze onverwijld aan Loods 19 te
worden teruggezonden.

 oor Loods 19 in afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen,
D
prototypen, modellen, computerprogramma’s, calculaties en
berekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent
maat, gewicht, capaciteit of resultaten binden Loods 19 niet, tenzij
deze uitdrukkelijk schriftelijk door Loods 19 zijn gegarandeerd;
overigens worden deze opgaven geacht bij benadering te
zijn verstrekt. Loods 19 heeft het recht, indien de opdracht of
uitvoering van werkzaamheden niet aan hem wordt verleend,
alle kosten (waaronder begrepen arbeidsloon) die Loods 19
heeft moeten maken om de aanbieding op te stellen aan de
wederpartij in rekening te brengen, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.
3. A
 utenticiteit
Loods 19 garandeert dat het geleverde door hem of zijnerzijds danwel
in licentie is ontworpen of vervaardigd.
4. S
 ignatuur
Loods 19 is gerechtigd zijn werk te signeren.
5. E
 igendomsrechten
a. Alle werkstukken, in welke vorm dan ook, blijven het geestelijk
eigendom van Loods 19. Zij blijven ook materieel eigendom van
Loods 19, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Toezending
van het werk aan de klant geschiedt uitsluitend ter kennisneming
of verveelvoudiging.
b. In afwijking van artikel 6 van de Beneluxwet inzake tekeningen
of modellen berust het auteursrecht op ontwerpen evenals het
exclusieve recht van tekening of model bij Loods 19.
c. De door Loods 19 volgens zijn vormgeving of in licentie te leveren
of geleverde zaken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen,
modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers,
computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen,
litho’s, films en soortgelijke produktie- en hulpmiddelen evenmin
als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte
daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien
aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor
de leverancier bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming
in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd .
d. De klant garandeert Loods 19, dat door de nakoming van de
overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het
openbaar maken van de van de klant ontvangen zaken zoals kopij,
zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films,
informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden
door Loods 19 geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden
kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere
nationale of internationale regelgeving op het gebied van het
auteursrecht of het recht van de industriele eigendom dan wel het
recht met betrekking tot de onrechtmatige daad.
De klant vrijwaart Loods 19 zowel in- als buiten rechte voor alle
aanspraken die derden krachtens evenbedoelde wet of regelgeving
geldend kunnen maken.
e. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden
gepretendeerde rechten als bedoeld in lid d van dit artikel gerede
twijfel ontstaat of blijft bestaan, is Loods 19 bevoegd maar niet
gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot
het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan
dat Loods 19 door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk
op deze rechten maakt.
Daarna zal Loods 19 de opdracht alsnog binnen een redelijke
termijn uitvoeren.
f. Als een derde Loods 19 waarschuwt dat de klant onrechtmatig
of strafbaar handelt door bepaalde informatie, die ingevolge de
opdrachtovereenkomst via bijvoorbeeld Internet beschikbaar is,
aan te bieden, zal Loods 19 de klant van de waarschuwing op de
hoogte stellen.
Het is Loods 19 toegestaan om de identiteit, het adres en de
woonplaats van de klant bekend te maken aan de derde.
Loods 19 zal echter met terughoudendheid gebruik maken van
deze bevoegdheid en hij informeert de klant tevoren van zijn
voornemen om de derde te informeren.

L oods 19 heeft ook de bevoegdheid om de betreffende informatie
af te sluiten voor raadpleging door derden c.q. te verwijderen.
Loods 19 zal in zover hem dat redelijkerwijs mogelijk is, de klant
tevoren de voorgenomen verwijdering aankondigen.
Loods 19 is in geen enkel geval gehouden om zelfstandig de
rechtmatigheid van aanspraken van derden vast te stellen.
6. Ontwerpen in voorlopige vorm
Een ontwerp mag, noch in voorlopige vorm, noch in definitieve vorm,
zonder toestemming van Loods 19 worden verveelvoudigd danwel
openbaar worden gemaakt.
7. W
 ijziging
Wijziging en aanvulling van een ontwerp, of gebruik van een andere
dan de overeengekomen bestemming of afmeting of gebruik van
delen van het ontwerp, kan alleen geschieden met toestemming van
Loods 19. Zie ook ‘honoraria, kosten en declaraties’.
8. A
 kkoordbevinding, zet-, opmaak-, druk- of andere proeven
a. De proef(druk) van het prototype van een te verveelvoudigen/
openbaar te maken ontwerp dient ter waarborging van een
juiste uitvoering aan Loods 19 ter goedkeuring te worden
voorgelegd alvorens tot verveelvoudiging/openbaar making wordt
overgegaan.
b. De klant is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek
van Loods 19 of in opdracht van Loods 19 van de leverancier
ontvangen zet-, opmaak, druk- of andere proeven zorgvuldig op
fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed
gecorrigeerd of goedgekeurd aan Loods 19 of de leverancier terug
te zenden.
c. Goedkeuring van de proeven door de klant geldt als erkenning
dat Loods 19 of de leverancier de aan de proeven voorafgaande
werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
d. Loods 19 is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken
die onopgemerkt zijn gebleven in door de klant goedgekeurde of
gecorrigeerde proeven.
e. Elke, op verzoek van de klant, vervaardigde proef wordt naast de
overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is
overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn
inbegrepen.
9. G
 ereedmaken of vrijgeven voor verveelvoudiging
Tenzij anders wordt overeengekomen, mag het door Loods 19
vervaardigde ontwerp uitsluitend door Loods 19 voor verveelvoudiging
gereed gemaakt of vrijgegeven worden.
10. Verveelvoudigingsrecht
De klant verkrijgt uitsluitend het recht tot verveelvoudiging/openbaar
making van het ontwerp.
Dit recht tot verveelvoudiging/openbaar making is beperkt tot de
bestemming en oplage als bij de opdracht aangegeven.
Is niets bij de opdracht overeengekomen, dan geldt het eerste gebruik
en de eerste oplage als overeengekomen bestemming en aantal.
Voor andere omschrijving van het verveelvoudigingsrecht zie onder
’honoraria, kosten en declaraties’.
11. Uitvoering en overmacht
a. Door Loods 19 opgegeven uitvoeringstermijnen gelden vanaf de
datum van de schriftelijke bevestiging als bedoeld in art. 2 van
deze voorwaarden en gelden slechts bij benadering en zijn nimmer
te beschouwen als fatale termijn.
b. Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard,
dat naar redelijkheid (tijdige) nakoming van de opdracht niet van
Loods 19 kan worden gevergd - waaronder mede begrepen het
geval Loods 19 door derden die door Loods 19 bij de uitvoering
van de opdracht waren betrokken, ongeacht de reden daartoe,
niet tot uitvoering in staat wordt gesteld- heeft Loods 19 het
recht zulks ter uitsluitende keuze van Loods 19, te vorderen dat zo
mogelijk de opdracht zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering
mogelijk zal zijn, dan wel de uitvoeringstermijn te verlengen met
een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van voorbedoelde
omstandigheden.
Indien na het aanvaarden van de opdracht blijkt dat deze
als gevolg van aan Loods 19 niet bekende omstandigheden
onuitvoerbaar is, heeft Loods 19 eveneens het recht te vorderen
dat zo mogelijk de opdracht zodanig Loods 19 wordt gewijzigd dat
de uitvoering mogelijk zal zijn.
Mocht de verlenging van de uitvoeringstermijn naar het oordeel

van Loods 19 meer gaan belopen dan drie maanden, danwel
nakoming geheel onmogelijk zijn dan is Loods 19 gerechtigd de
transactie voor het nog niet uitgevoerde deel te annuleren.
Indien sprake is van gedeeltelijke uitvoering, zal klant een
evenredig deel van de totale prijs verschuldigd zijn.
c. Overmacht en/of overschrijding van de uitvoeringstermijn -door
welke oorzaak dan ook ontstaan- verplicht Loods 19 jegens de
klant niet tot enigerlei vergoeding van schade, door de klant of
door derden geleden, tenzij de overmacht en/of de overschrijding
is ontstaan door opzet of door grove schuld van Loods 19.
Evenmin verkrijgt de klant enig recht tot ontbinding der
overeenkomst of tot het niet nakomen van enige verplichting
welke op hem mocht rusten uit hoofde van de betrokken dan wel
een andere met hem aangegane transactie. Indien echter van
een zeer aanmerkelijke overschrijding van de opgegeven termijn
sprake mocht zijn, zal de klant, na Loods 19 schriftelijk in gebreke
te hebben gesteld deze een redelijke termijn te hebben gegund
alsnog aan zijn uitvoeringsverplichtingen te voldoen, gerechtig zijn
de overeenkomst te ontbinden.
Ontbinding geeft de klant echter geen recht op schadevergoeding
jegens Loods 19, noch het recht tot het niet nakomen van enige
verplichting welk op hem mocht rusten uit hoofde van andere met
hem aangegane transacties.
d. Loods 19 kan zijn dienstverlening tijdelijk stopzetten in verband
met onderhoud of herstel van de door hem ten behoeve van de
opdracht gebruikte apparatuur en/of programmatuur.
Loods 19 streeft ernaar om tevoren aan de gebruiker aan te
kondigen dat en wanneer de dienstverlening in verband met
onderhoud en/of herstel buiten gebruik is.
12. Afwijkingen
a. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het
oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk
de zet-, druk- of andere proef, kunnen geen reden vormen
voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of
schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.
b. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal
van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd,
wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking
genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.
c. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen,
in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de
gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht
afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
d. Onvolkomenheden in digitale dienstverlening die gedurende
een periode van zes maanden na oplevering van programmatuur
aan Loods 19 worden gemeld, zullen door Loods 19 naar beste
vermogen worden hersteld.
Loods 19 garandeert niet dat de programmatuur zonder
onderbreking of gebreken zal werken of dat de gebreken verbeterd
zullen worden.
13. Klachten
a. Klachten van de klant betreffende de uitvoering van de door Loods
19 verrichte werkzaamheden, geven de klant niet het recht zijn
betalingsverplichtingen op te schorten.
b. Op straffe van verlies van het recht op de klacht in of buiten
rechte een beroep te doen, dienen klachten schriftelijk te worden
ingediend binnen veertien dagen nadat de klant van het door
hem gepretendeerde gebrek kennis heeft genomen, of van het
door hem gepretenderde gebrek redelijkerwijs kennis had kunnen
nemen.
c. Indien de klacht van een klant gerechtvaardigd is, heeft Loods 19
het recht om naar zijn keuze de door hem opgestelde declaratie
te verlagen, dan wel de uitkomsten van zijn dienstverlening
kostenloos te verbeteren.
d. In geval de klant aan Loods 19 melding maakt van
onvolkomenheden in programmatuur, zal Loods 19 hiernaar een
onderzoek instellen.
Onder onvolkomenheden worden verstaan fouten en gebreken
of het op andere wijze niet functioneren overeenkomstig de door
Loods 19 verstrekte specificaties.

 en onvolkomenheid wordt onderzocht op voorwaarde dat:
E
- de klant bij de aanmelding gebruik maakt van de laatste door
Loods 19 voor dat doel aan hem meegedeelde procedure;
- deze reproduceerbaar is;
- deze zich voordoet in een versie van de programmatuur die op
dat moment door Loods 19 onderhouden wordt en de klant alle
door Loods 19 verstrekte wijzigingen en aanvullingen in die versie
heeft aangebracht;
- de klant alle door Loods 19 noodzakelijk geachte informatie
verstrekt over de omstandigheden waaronder de
onvolkomenheid zich heeft voorgedaan;
- er voor de programmatuur een onderhoudsovereenkomst is
gesloten of er sprake is van een gebruiksvergoeding waarbij het
onderhoud is inbegrepen.
Loods 19 zal naar beste vermogen eventuele onvolkomenheden
herstellen.
Loods19 garandeert niet dat de programmatuur zonder
onderbreking of gebreken zal werken of dat alle gebreken
verbeterd zullen worden.
e. In de opdrachtovereenkomst kan afzonderlijk worden vastgesteld
wat de maximale tijd is waarmee de dienstverlening kan worden
onderbroken ten behoeve van onderhoud of herstel.
14. Honoraria, kosten en declaraties.
a. De honorering van Loods 19 geschiedt op basis van het door Loods
19 met de klant overeengekomen honorarium op basis van de aan
de klant bestede tijd.
Zijn met de klant geen uur-, dagdeel en/of projekttarieven
overeengekomen, dan gelden de tarieven die Loods 19 heeft
vastgelegd en die zij ook aan andere klants in rekening pleegt te
brengen.
b. De klant is aan Loods 19 naast de in lid a van dit artikel bedoelde
beloningen, bureau- en secretariaatskosten, in de meest ruime
zin, verschuldigd, alsmede in het belang van de opdrachtgver door
Loods 19 gemaakte kosten van derden.
c. De klant zal kosten van derden zoveel mogelijk rechtstreeks
voldoen.
Voor zover kosten van derden door Loods 19 worden voldaan, is
Loods 19 gerechtigd tot het berekenen van een redelijke toeslag
voor administratie- en/of begeleidingskosten.
Ook is Loods 19 dan gerechtigd ter zake betaling van een voorschot
te verlangen.
d. Indien gedurende het tijdvak gelegen tussen de datum van
aanbieding en de datum waarop Loods 19 de werkzaamheden voor
klant heeft beëindigd materiaalprijzen, prijzen van hulpmaterialen,
hulppersonen en grondstoffen, van materialen die door Loods 19
van derden werden betrokken, lonen, salarissen, sociale lasten,
overheidslasten of assurantiepremiën een verhoging ondergaan,
waaronder begrepen prijsstigingen als gevolg van valuta risico’s, of
indien overheidsmaatregelen worden afgekondigd, die resultaten
ten gevolge hebben, die niet als normale handelsrisico’s zijn
aan te merken, of indien enige andere omstandigheid die als
grondslag voor de prijsberekening heeft gediend aanmerkelijke
wijzigingen heeft ondergaan, is Loods 19 gerechtigd de bij
aanneming der opdracht overeengekomen prijs met inachtneming
van de eventuele terzake bestaande wettelijke voorschriften
dienovereenkomstig te verhogen.
Hieruit voortvloeiende verhogingen mogen pas in rekening worden
gebracht nadat zij schriftelijk aan de klant zijn medegedeeld.
e. Indien Loods 19 schriftelijk is overeengekomen te werken op
basis van vooraf (met toepassing van de geldende tarieven)
overeengekomen begrotingen, zal Loods19 niet van deze begroting
afwijken, behoudens:
- in geval van prijsverhoging als bedoeld in 13d;
- in geval van tussentijdse wijziging van de opdracht door de klant;
- in geval van auteurscorrecties in tekst, beeld of anderszins;
- voor wat betreft bureau- en secretariaatskosten als in 14b
bedoeld.
Indien Loods19 een overschrijding van een wederzijds
overeengekomen begroting voorziet, zal zij zo snel mogelijk
contact opnemen met de klant.
f. Alle in overeenkomsten, offertes, begrotingen enz.
vervatte bedragen zijn exclusief omzetbelasting.

g. L oods 19 brengt zijn honorarium en de bureau- en
secretariaatskosten in beginsel maandelijks in rekening.
Loods 19 is echter steeds gemachtigd betaling van een voorschot
te verlangen.
Kosten van derden kunnen direct bij ontvangst van de facturen van
derden in rekening worden gebracht.
15. Exclusiviteit
Indien Loods 19 slechts een gering aantal opdrachten per jaar van
een klant ontvangt, maar deze niettemin van Loods 19 verlangt,
dat hij niet voor concurrerende firma’s zal werken, dient Loods 19
als schadeloosstelling voor de beperkingen van zijn mogelijkheden
afzonderlijk gehonoreerd te worden.
16. Betalingen
a. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder kosten van wisselen bankkosten, zijn voor rekening van de klant.
b. Betaling van de door Loods 19 gezonden declaratie dient te
geschieden binnen de op de opdrachtbevestiging c.q. factuur
vermelde termijn.
Bij gebreke van een schriftelijke vermelding van een
betalingstermijn op de opdrachtbevestiging c.q. declaratie geldt
een betalingstermijn van 14 dagen.
c. Indien binnen de overeenkomstig het vorige lid overeengekomen
termijn of bij gebreke hiervan 14 dagen na declaratiedatum geen
betaling heeft plaatsgevonden, is de klant in verzuim en heeft
Loods 19 het recht 2% rente over het gedeclareerde bedrag te
berekenen voor iedere periode van 30 dagen of gedeelte daarvan
dat betaling van het verschuldigde na verloop van de genoemde
termijn achterwege is gebleven.
d. De betaling van het gedeclareerde bedrag dient steeds zonder
korting of schuldvergelijking te geschieden.
Klachten geven de klant niet het recht betaling te weigeren of uit
te stellen.
e. Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening
in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en
vervolgens van de opeisbare facturen die het langst open staan,
zelfs al vermeldt de klant, dat de voldoening betrekking heeft op
een latere factuur.
f. Wanneer Loods 19 het bij niet-tijdige betaling nodig oordeelt zijn
vorderingen ter incasso in handen van derden te stellen, komen de
hieraan verbonden kosten voor rekening van de klant.
Ter keuze van Loods 19 kan de klant worden belast voor de
werkelijke kosten waarvoor Loods 19 zelf wordt belast, dan wel
voor een bedrag, gelijk aan 15%, berekend over de aan Loods 19
verschuldigde hoofdsom vermeerderd met een vertragingsrente,
met een minimum van euro 1000,-.
De enkele inschakeling van een derde door Loods 19 doet de
verschuldigheid van de incassokosten ontstaan.
g. Loods 19 behoudt zich het recht voor te allen tijde zekerheid
te verlangen voor tijdige betaling met het oog op zowel reeds
verrichte als nog te verrichten werkzaamheden.
h. Loods 19 is gerechtigd, indien hiertoe naar zijn oordeel aanleiding
bestaat, alle hem opgedragen of met hem overeengekomen
werkzaamheden op te schorten c.q. niet uit te voeren zolang door
de klant niet voldoende zekerheid voor betaling is gesteld.
I. Loods 19 behoudt zich het recht toe om de diensten aan de klant
op te schorten indien de klant zijn verplichtingen tegenover Loods
19, zoals voortkomend uit deze algemene voorwaarden danwel uit
de opdrachtovereenkomst, niet nakomt.
17. Opslag van informatie, goederen en materiaal
a. Het bewaren van de door klant ter beschikking gestelde en /of ten
toon gestelde informatie en bescheiden geschiedt voor diens rekening
en risico.
Geen verplichting wordt aanvaard tot verzekering hiervan tegen
brandschade, diefstal of andere schade.
De klant vrijwaart Loods 19 voor elke aansprakelijkheid die derden
jegens Loods 19 terzake geldend zouden mogen maken.
b. Na verloop van zes maanden, te rekenen vanaf de laatste opdracht,
heeft Loods 19 een maand nadat zij de wederpartij schriftelijk heeft
aangemaand de informatie en bescheiden tot zich te nemen, het
recht naar goeddunken daarover te beschikken, zonder tot enige
vergoeding gehouden te zijn.

Terugzending van de informatie en bescheiden geschiedt voor
rekening van de klant.
Deze vrijwaart Loods19 voor elke aanspraak van derden,
voortvloeiende uit het gebruik van door de klant ter beschikking
gestelde informatie en bescheiden, alsmede voor alle daaruit
voortvloeiende kosten.
18. Eigendom produktiemiddelen Loods 19.
a. Alle door de leverancier vervaardigde zaken zoals
produktiemiddelen, halffabrikaten en hulpmiddelen en met name
zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen,
informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden,
fotografische opnamen, litho’s, cliches, films, micro- en
macromontages, drukplaten, zeefdrukvormen, diepdrukcylinders,
stypen, stansmessen en -vormen, (folie-) preegvormen,
stempelplaten en randapparatuur, blijven het eigendom van Loods
19, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of de
declaratie zijn vermeld.
b. Loods 19 is niet gehouden de in lid a bedoelde zaken aan de klant
af te geven.
c. Loods 19 is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel
bedoelde zaken voor de klant te bewaren.
Indien Loods 19 en de klant overeenkomen dat deze zaken door
Loods 19 zullen worden bewaard geschiedt dit voor de duur van
ten hoogste één jaar en zonder dat Loods 19 in staat voor de
geschiktheid tot herhaald gebruik.
19. Bewijsexemplaren
Loods 19 ontvangt gratis tenminste tien afdrukken of exemplaren van
het verveelvoudigde ontwerp, tenzij anders overeengekomen.
20. Geheimhouding
Loods 19 verplicht zich tot geheimhouding van alle bijzonderheden
betreffende de klant, waarvan zij in verband met de uitvoering van
een opdracht kennis neemt en waarvan hem het vertrouwelijke
karakter schriftelijk is medegedeeld of uit de omstandigheden
duidelijk had moeten zijn.
21. Verantwoordelijkheid.
a. De eindverantwoordelijkheid voor de inhoud van communicatieve
uitingen in het kader van een opdracht berust bij de klant.
b. Indien tegen een klant een klacht wordt ingediend of een
vordering in rechte wordt ingesteld, die verband houdt met de
uitvoering van een opdracht door Loods 19, beslist de klant in
overleg met Loods 19 over de wijze van verweer.
c. Indien levering plaatsvindt ten behoeve van een computer van
de klant of van een derde partij, dan draagt de klant zelf, voor
eigen rekening en risico, zorg voor alle apparatuur en faciliteiten
(bijvoorbeeld telefoonaansluiting, computerapparatuur en
bijbehorende programmatuur), die nodig zijn om het ontwerp
openbaar te maken.
d. Het kan zijn dat speciaal voor het ontwerp programmatuur is
ontwikkeld.
In dat geval betreft de in gebruik geving de door Loods 19 of in
zijn opdracht ontwikkelde programmatuur en niet de mogelijk
benodigde programmatuur van derden (bijv. operating systemen,
databases, programmeertalen) om de programmatuur te kunnen
gebruiken.
e. Tenzij door Loods 19 schriftelijk anders bepaald, heeft de klant
geen aanspraak op ter beschikkingstelling van de broncode van
enige programmatuur.
22. Risico-aansprakelijkheid.
a. Loods 19 is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte
schade, door welke oorzaak ook ontstaan of verbandhoudende
met de uitvoering van de opdracht, behoudens voor zover deze is
ontstaan door opzet of grove schuld van personeel van Loods 19
en behoudens voor zover de aansprakelijkheid van Loods19 wordt
gedekt door een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven.
In het laatste geval geldt de uitkering van deze verzekering als
enige en algehele schadevergoeding.
b. De klant vrijwaart Loods 19 voor elke aanspraak die derden jegens
Loods 19 terzake geldend zouden mogen maken.

c. L oods 19 is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die
ontstaat door storing of buiten werk stelling van apparatuur en
faciliteiten van de klant en/of door storing of buiten werk stelling
van apparatuur of faciliteiten van derden, waarvan Loods 19 voor
de verrichting van zijn dienstverlening afhankelijk is.
d. De klant vrijwaart Loods 19 voor iedere vorm van claim, aanklacht
of geding van een derde op basis van de opdrachtovereenkomst
tussen Loods 19 en de klant.
e. Het gebruik van faciliteiten van Loods 19 en het deelnemen
aan activiteiten georganiseerd door Loods 19 geschied op
eigen risico en verantwoordelijkheid. De klant (of de klant als
organisator) verklaart door het maken van een boeking dat hij
zich bewust is van de risico’s van de activiteit. Van elke klant
wordt verantwoordelijkheid, voorzichtigheid en realistische
zelfbeoordeling verwacht.
Wanneer de klant als organisator van een groep fungeert is hij
volledig aansprakelijk voor schade aan personen, de installaties
en apparatuur. Voor minderjarigen zijn de ouders/wettelijke
vertegenwoordigers aansprakelijk.
23. Ontbinding
a. Ingeval van verzuim van de klant van zijn verplichtingen,
waaronder mede begrepen het geval, dat hij een betaling niet op
het daarvoor overeengekomen tijdstip heeft verricht, zal Loods
19 naar keuze steeds bevoegd zijn de overeenkomst, geheel of
gedeeltelijk ontbonden te verklaren, danwel nakoming te vorderen,
onverminderd de aanspraken van Loods 19 op schadevergoeding,
terwijl Loods 19 alsdan voorts bevoegd is ook alle andere met de
klant lopende transacties voorzover nog niet uitgevoerd onder
gelijke voor vaarden te annuleren; elke annulering heeft steeds de
opeisbaarheid van al het aan Loods 19 verschuldigde ten gevolge.
b. Mocht één van de partijen surséance van betaling aanvragen
of failleren, dan heeft de wederpartij het recht om de gesloten
overeenkomsten door schriftelijke kennisgeving ontbonden te
verklaren, dan wel (te zijner keuze) om de nakoming van zijn
verplichtingen op te schorten.
Alle van de tot opzegging gerechtigde partij verschuldigde
betalingen worden alsdan dadelijk opeisbaar.
Overigens blijven de rechten terzake van niet-nakoming van
verbintenissen onverkort aan de betreffende partij voorbehouden.
24. Verval- c.q. verjaringstermijn
Alle aanspraken van welke aard ook, aanspraken terzake van gebreken,
garantie, schade en/of kosten daaronder begrepen, vervallen c.q.
verjaren na verloop van een jaar nadat het feit waarin de aanspraak
zijn oorzaak vindt heeft voorgedaan, indien de wederpartij niet
voordien een rechtsvordering voor de bevoegde rechter heeft
ingediend.
25. Duur
a. Als de opdrachtovereenkomst door opzegging eindigt, blijft de
licentie voor het gebruik van volgens opdrachtovereenkomst
geleverde diensten bestaan, mits de hiervoor door Loods 19
ingediende declaratie is voldaan en de dienst een doorlopend
karakter heeft.
Alle overige rechten en verplichtingen van Loods 19 en door hem
verleende licenties vervallen.
b. Indien in de opdrachtovereenkomst geen opzegtermijn is vermeld
dan wordt er van uitgegaan dat een opzegging aanvangt per
de eerste fakturatieperiode die volgt op de ontvangst van de
schriftelijke opzegging.
26. Geschillen
a. Wijzigingen, aanvullingen of veranderingen van de
opdrachtovereenkomst en de algemene voorwaarden zijn slechts
geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide
partijen zijn ondertekend.
b. Indien een bepaling uit de opdrachtovereenkomst en/of de
algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de
geldigheid van de gehele opdrachtovereenkomst aan.
Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en)
vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de
bedoeling van de oorspronkelijke opdrachtovereenkomst gestalte
wordt gegeven.
c. Op al onze overeenkomsten en alle geschillen die daaruit
voortvloeien is het Nederlands recht van toepassing.

d. T
 en aanzien van geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding
van alle met Loods19 afgesloten overeenkomsten, zal uitsluitend
de Arrondissementsrechtbank bevoegd zijn, tenzij volgens de
regelen der absolute competentie de kantonrechter van het geschil
kennis dient te nemen.

Loods 19 - Gebruiksvoorwaarden ruimtes en workshops.
1. Reserveren
Nadat u uw wensen voor ruimte, datum en uw n.a.w. gegevens heeft
ingevuld op de website, kunt u kiezen voor betalen via IDEAL of op
FACTUUR.
Pas nadat uw betaling door Loods 19 is ontvangen, is uw reservering
definitief en ontvangt u een toegangscode waarmee u het terrein en
het gebouw kunt betreden tijdens de gereserveerde tijden.
2. O
 peningstijden
De ruimtes in Loods 19 zijn te huur in dagdelen:
Ochtend: 06:30 - 12:30 uur
Middag: 12:45 - 18:45 uur
Avond: 19:00 - 01:00 uur
U kunt ook andere tijden kiezen b.v. van 10.00 tot 16.00 uur. Dit
is 1 dagdeel, maar kan alleen worden vastgelegd wanneer er op
de betreffende dag nog geen boeking voor de ruimte is (mail de
gewenste datum en tijd naar info@loods19.nl) en wij zorgen voor een
boeking.
3. Borg
Voor het gebruik van de ruimte(s) wordt een borg gevraagd (150,euro) die de klant bij een correct achterlaten van de ruimte weer terug
ontvangt. De borg kan worden ingehouden als er onregelmatigheden
worden geconstateerd na verlaten van een ruimte  zoals schade aan
of vermissing van tot Loods 19 behorende goederen en/of gehuurde
materialen, er overlast is voor andere huurders, er langer gebruikt
wordt gemaakt van de ruimte zonder melding hiervan. Mocht
het bedrag van de borg voor bovenstaande gevallen ontoereikend
zijn, is het Loods 19 toegestaan voor het resterende bedrag de
klant een rekening te sturen voor een bedrag dat, of onderling is
overeengekomen danwel onderbouwd is met de rekening van degene
die de schade heeft hersteld.
De borg wordt na een positieve inspectie van de gebruikte ruimte en
de toegang daartoe binnen 7 dagen op uw rekening teruggestort.
4. Toegang
Toegang tot het terrein is uitsluitend voor bezoekers van activiteiten
in Loods 19 of huurders van de ruimtes en hun gasten.
Er is een beldrukker bij de voordeur van het gebouw voor bezoekers
die voor een huurder komen maar geen toegangscode hebben.
Op het eigen terrein kan niet worden geparkeerd. Er is voldoende
parkeerruimte langs de Theemsweg.
Toegang tot het terrein kan via de loopdeur (met codeslot). Op verzoek
kan de rolpoort (voor laden/lossen) worden geopend.
In overleg kan het terrein worden gebruikt voor buitenactiviteiten.
5. Drinken, eten en roken. Afval
Er is in het gebouw een Cafebar automaat aanwezig/per consumptie
0,50 euro. Met grotere gebruikers kan een vast bedrag afgesproken
worden zodat er geen munten nodig zijn. Overige dranken (zoals
bronwater) kunnen op verzoek worden geregeld. Bekers, theeglazen,
kop en schotels zijn aanwezig.
Lunch kunt u eventueel zelf regelen via uw vertrouwde
cateringsbedrijf. Het is niet toegestaan kooktoestellen of anderszins
in Loods 19 te gebruiken.
Roken is niet toegestaan in het hele gebouw van Loods 19.
Gebruik buiten de asbak/-emmer
Elke ruimte heeft een afvalemmer. Meer of groter afval moet u zelf
afvoeren.
In Loods 19 mogen GEEN milieubelastende activiteiten worden
uitgevoerd!

6. Internet toegang. Wifi en andere aansluitingen
a. Als huurder kunt u (middels een inlogcode) gratis gebruik
maken van het wifi inbelpunt voor internet. Loods 19 is niet
verantwoordelijk voor enige veranderingen in de instellingen van
uw computer/laptop/tablet/telefoon en geeft geen garanties voor
de werking van het netwerk in combinatie met uw computer/
laptop/tablet/telefoon. Het gebruik van het internet is voor eigen
risico. Loods 19 is niet aansprakelijk voor enige (financiële) schade
naar aanleiding van het gebruik van de internet- of draadloze
netwerkverbinding. Er is een limiet op dataverkeer. Gebruikers
die zich niet naar behoren gedragen worden van het netwerk
verwijderd. Loods 19 kan geen garantie geven op de kwaliteit van
de wifi verbinding. Loods 19 heeft het recht om het WiFi netwerk
op ieder moment te deactiveren.
b. In de hal en atelier mag op eigen risico apparatuur worden
aangesloten max 240 V / 10 Ah
c. Er is op verzoek perslucht beschikbaar (max 10 bar).
Aansluitnippel: orionprofiel.
d. Op verzoek is een kleine koelkast beschikbaar.
7. Hulp- en veiligheidsmiddelen
Alle ruimtes zijn voorzien van brandblussers. In de entree is een
verbandtrommel aanwezig en hangt een ontruimingsplan met
belangrijke telefoonnummers.
8. R
 eceptioniste / Gastvrouw
Loods 19 is een gebouw zonder personeel en dus volledig anoniem.
Via het Loods 19 Netwerkbord kunt u mensen en apparatuur regelen
of uzelf hiervoor aanbieden.
Op verzoek en vooraf aangemeld, kan op werkdagen materiaal voor
gebruik in Loods 19 afgeleverd worden.

