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Artikel 1. Toepasselijkheid 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle 

aanbiedingen van Sonika, op iedere 
overeenkomst die door Sonika wordt aangegaan 
en op alle overige) werkzaamheden die door 
Sonika worden verricht, verder ook te noemen 
de “opdracht”. 

Artikel 2. Offertes 
1. Alle offertes en aanbiedingen geschieden vrij 

blijvend. 
2. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief 

BTW, tenzij anders  aangegeven.  

Artikel 3. Honorarium / Prijzen 
1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin 

een vast honorarium wordt aan geboden of 
overeengekomen geldt het lid 2 van dit artikel. 
Indien geen vast honorarium wordt 
overeengekomen, gelden de leden 3,4en 5 van 
dit artikel. 

2. Partijen kunnen bij tot stand komen van deze 
overeen komst een vast honorarium 
overeenkomen. Het vaste honorarium is 
exclusief BTW, reisuren, reis - en 
verblijfskosten. 

3. Indien geen vast honorarium wordt 
overeengekomen, zal het honorarium worden 
vast gesteld op grond van de werkelijk bestede 
tijd en het geldige uurtarief van Sonika. Slecht 
indien schriftelijk een afwijkend uur tarief is 
overeengekomen, zal dat van toepassing zijn. 

4. Eventuele kosten ramingen zijn  exclusief BTW, 
reisuren, reis- en verblijfskosten en overige 
voorschotten. 

5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 
maanden zullen de verschuldigende kosten 
maandelijks in rekeningen worden gebracht, 
tenzij in het contract/opdracht andere betaling 
termijnen zijn overeen gekomen.  

6. De in offertes, contracten en orderbevestigingen 
vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde 
van totstandkoming van de overeenkomst 
geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, 
fabrikantenprijzen, grondstof- en 
materiaalprijzen, loon- en transportkosten, 
verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten 
en andere heffingen van overheidswege. 

Artikel 4. Betaling 
1. Betaling dient te geschieden in Euro’s, tenzij 

anders overeengekomen 
2. Indien niet anders is overeen gekomen, zal de 

betaling van de overeen gekomen prijs als volgt 
geschieden:  

  -  50% bij opdracht cq de order bevestiging; 
  -  50% binnen 7 dagen na levering. 

3. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen 
na factuurdatum. Na het verstrijken van 14 
dagen na de factuur datum is de opdracht gever 
in verzuim; de opdrachtgever is van af het 
moment van in verzuim treden over het 
opeisbare bedrag de wettelijke rente 
verschuldigd plus 15% per jaar, berekend over 
het niet betaalde bedrag, welke rente 
onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling 
opeisbaar is. Alle met de incasso van 
gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met 
inbegrip van de buitengerechtelijke 
incassokosten) komen ten laste van de debiteur. 
De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 
minimaal 15% van de hoofdsom met een 
minimum van €1.000,- alles exclusief 
omzetbelasting. 

4. Door de opdracht gever gedane betalingen 
strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats 
van alle verschuldigde rente en kosten, in de 
tweede plaats van opeisbare faturen die het 
langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdracht 
gever, dat de voldoeningen betrekking heeft op 
een latere factuur. 

5. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen 
schorten de betalingsverplichtingen niet op. 

Artikel 5.  Totstandkoming overeenkomst 
1. Bindende overeenkomsten komen eerst tot 

stand door schriftelijke aanvaarding, 
respectievelijk bevestiging van de zijde van 
Sonika of indien er daadwerkelijk uitvoering is 
gegeven aan de opdracht van de 
Opdrachtgever. De Opdrachtbevestiging wordt, 
behoudens schriftelijk tegenbericht van de 
opdrachtgever voordat daadwerkelijk geleverd 
wordt geacht de Opdracht juist en volledig weer 
te geven. 

  

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst 

1. Sonika zal de opdracht naar beste inzicht en 
vermogen en overeenkomsten van goed 
vakmanschap uitvoeren.  

2. Indien en voor zover een goede uitviering van de 
overeen komst dit vereist, heeft Sonika het recht 
bepaalde werkzaamheden te laten verrichten 
door derden. 

3. De opdracht gever draag er zorg voor dat alle 
gegevens, waarvan Sonika aangeeft dat deze 
noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever 
redelijkerwijs behoord te begrijpen dat deze 
noodzakelijk zijn voor het uivoeren van de 
overeenkomst, tijdig aan Sonika worden 
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verstrekt. De opdracht gever staat in de juistheid 
van de door hem verstrekte informatie en 
gegevens. 

4. Indien de vooruitvoering van de overeenkomst 
benodigde gegevens niet tijdig aan Sonika zijn 
verstrekt, heeft Sonika het recht de uitvoeringen 
van de overeenkomst op te schorten en/of de 
uitvertraging voortvloeiende extra kosten 
volgens de gebruikelijke tarieven aan de 
opdracht gever in rekening te brengen. 

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst 
in fasen zal worden uitgevoerd, kan Sonika de 
uitvoering van die onderdelen die tot een 
volgende fase behoren opschorten tot dat de 
opdrachtgever de resultaten van de daaraan 
voorafgaande fase 1schriftelijk heeft 
goedgekeurd.  

Artikel 7. Afleverings- en leveringstermijnen voor 
productie 

1. De door Sonika opgegeven levertijden gaan in 
op de dag waarop de overeenkomst waarop de 
samples schriftelijk zijn goed gekeurd tot stand 
is gekomen, mits alle gegevens die wij voor de 
uitvoering van de order nodig hebben in ons 
bezit zijn. De door ons opgegeven levertijden 
zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale 
termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is 
overeengekomen in de individuele 
overeenkomst. Bij niet tijdige levering dienen wij 
derhalve schriftelijk in gebreke te worden 
gesteld. Ingeval - in afwijking van het 
bovenstaande - in de individuele overeenkomst 
uitdrukkelijk een boete op overschrijding van de 
levertijd is overeengekomen, is deze niet 
verschuldigd indien de overschrijding van de 
levertijd het gevolg is van de in artikel 10 van 
deze algemene voorwaarden genoemde 
gevallen van overmacht. 

2. Tenzij uit de orderbevestiging het tegendeel 
blijkt, geschiedt de levering van zaken franco 
huis wanneer het factuurbedrag meer dan € 
(bedrag in cijfers), zegge: (bedrag in letters) 
bedraagt. Verder reizen de zaken voor rekening 
en risico van de kopers. Buitenlandse kopers 
leveren wij, indien niet anders overeengekomen, 
af magazijn. Verder reizen de zaken voor 
rekening en risico van de kopers. Uit- en 
inklaring wordt door ons verzorgd, doch is voor 
rekening van de koper. 

3. Tenzij kopers zelf voor expediteur zorgen 
worden de zaken door ons verzonden op de 
naar ons oordeel gunstige wijze met door ons te 
kiezen expediteurs voor rekening en risico van 
de koper. 

4. Verzoekt een koper om de levering van zaken 
op een andere dan de gebruikelijke wijze te 

doen plaatsvinden, dan kunnen wij de hieraan 
verbonden kosten aan de koper in rekening 
brengen. 

5. Indien de levering in gedeelten geschiedt, 
hebben wij het recht iedere levering als een 
afzonderlijke transactie te beschouwen.  

6. De koper is gehouden het gekochte binnen de 
overeengekomen tijd af te nemen. Bij gebreke  
daarvan zijn wij gerechtigd op - zulks te onzer 
keuze - op grond van het bepaalde in artikel 
6:60 Burgerlijk Wetboek te vorderen dat de 
bevoegde rechter ons van onze verbintenis tot 
levering van de overeengekomen zaken zal 
bevrijden, dan wel om zonder voorafgaande 
ingebrekestelling betaling van koopprijs van het 
niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien de 
koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, 
zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder 
rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren. 
Indien de koper overeenkomstig het 
bovenstaande in gebreke betaling der koopsom 
vorderen, worden de zaken geacht te zijn 
afgeleverd en zullen wij de zaken voor rekening 
en risico van de koper, tegen vergoeding van 
alle daaruit voortvloeiende kosten, opslaan. 

Artikel 8. Contractsduur; uitvoeringstermijn   
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor 

onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk 
anders overeen komen. 

2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor 
de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een 
termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale 
termijn, tenzij  uitdrukkelijk anders is overeen 
gekomen. Bij overschrijding van de 
uitvoeringstermijn dient de opdracht gever 
Sonika schriftelijk in gebreken te stellen.  

Artikel 9. Wijzigingen van de overeenkomst 
1. Indien tijdens de uitvoering van de 

overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke 
uitvoering het noodzakelijk is om de verrichte 
werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, 
zullen partijen tijdig en in onderling overleg de 
overeenkomsten dienovereenkomstig 
aanpassen. 

2. Indien partijen overeenkomen dat de 
overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan 
het tijdstip van voltooiing van de uitvoering 
daardoor worden beïnvloed. Sonika zal de 
opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op 
de hoogte brengen.  

3. Indien de wijzigingen of aanvullingen op de 
overeenkomst financiële en/of kwalitatieve 
consequenties heeft, zal Sonika de 
opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien 
een vast honorarium is overeengekomen zal 
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Sonika daarbij aangeven in hoeverre de 
wijzigingen of aanvulling van de overeenkomst 
een overschrijding van dit honorarium ten 
gevolge heeft. 

4. In afwijking van lid 3 zal Sonika geen 
meerkosten in rekening kunnen brengen indien 
de wijzigingen of aanvullingen het gevolg is van 
omstandigheden die aan Sonika kunnen worden 
toegekend. 

Artikel 10. Geheimhouding 
1. 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 11. Intellectueel eigendom 
1.  

1 Alle door Sonika verstrekte stukken zoals 
ontwerpen, maatschema’s, adviezen, schetsen, 
tekeningen, samples enz. zijn uitsluitend bestemd 
om te worden gebruikt door de opdrachtgever en 
mogen niet door hem zonder voorafgaande 
toestemming van Sonika worden verveelvoudigd, 
openbaargemaakt of ter kennis van derden 
worden gebracht. 

2 Sonika behoudt zich tevens het recht door de 
uitvoering van de werkzaamheden toegenomen 
kennis voor andere doeleinden te gebruiken, 
voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie 
ter kennis van deren wordt gebracht. 

3 Sonika mag de opdracht van de opdrachtgever 
gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij 
anders is afgesproken. 

Artikel 12. Klachten bij freelance opdrachten 
1. Indien een klacht gegrond is, zal Sonika de 

werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeen 
gekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever 
zinloos is geworden. Dit laatste dient door de 
opdrachtgever kenbaar gemaakt te worden.  

Artikel 13. Reclame door de koper bij productie 
1. De wederpartij is verplicht direct bij het in 

ontvangst nemen van de producten tot controle 
ervan over te gaan. Indien ongeregeldheden 
worden geconstateerd, dient zulks te worden 
aangetekend op de vrachtbrief en/of 
begeleidingsbon en binnen 24 uur ter kennis van 
de gebruiker te worden gebracht. Zulks met 
onmiddellijke schriftelijke bevestiging.  Overige 
reclames dienen per aangetekend schrijven 

binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken door 
de gebruiker te worden gemeld. 

2. Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar 
bedoelde termijnen aan de gebruiker is kenbaar 
gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat 
te zijn ontvangen. 

3. Reclames schorten de betalingsverplichting van 
de wederpartij niet op.  De gebruiker dient in staat 
te worden gesteld de klacht te onderzoeken. 

4. Indien de zaken na aflevering van aard en/of 
samenstelling zijn veranderd, geheel of 
gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of 
over gepakt, vervalt elk recht op reclame 

Artikel 14. Overmacht 
1. Onder overmacht dient te worden verstaan elke 

omstandigheid buiten onze macht die van dien 
aard is dat naleving van de overeenkomst in 
redelijkheid niet van ons kan worden gevergd. 
Onder overmacht wordt mede verstaan oorlog, 
onlusten en vijandelijkheden van welke aard 
ook, blokkade, brand, boycot, natuurrampen, 
epidemieën, gebrek aan grondstoffen, 
verhindering en onderbreking van de 
belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, 
wetten of besluiten van internationale, nationale 
(overheids-)instanties. Indien Sonika door 
overmacht de leveringsplicht niet behoorlijk of 
niet tijdig kunnen nakomen is Sonika gerechtigd 
de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde 
gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel 
voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, 
zulks ter onzer keuze. In ieder geval van 
overmacht kan de opdrachtgever Sonika niet tot 
schadevergoeding aanspreken. 

2. Tijdens de overmacht worden verplichtingen van 
Sonika opgeschort. Indien de periode waarin 
door overmacht nakoming van de verplichtingen 
door Sonika  niet mogelijk is langer duurt dan 2 
maanden zijn beide partijen bevoegd de 
overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat 
geval verplicht tot schadevergoeding bestaat. 

3. Indien Sonika bij het intreden van de overmacht 
al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft 
voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar 
verplichtingen kan voldoen is Sonika 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. Aansprakelijkheid 
1. Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in 

verband met de uitvoering van een opdracht 
door Sonika is beperkt tot het bedrag dat in het 
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desbetreffende geval uithoofde van de door 
Sonika afgesloten 
aansprakelijkheidsverzekeringen wordt 
uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het 
onder deze verzekeringen toepasselijke eigen 
risico. Indien om welke reden dan ook geen 
uitkering krachtens de bedoelde verzekeringen 
mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid 
beperkt tot het aan Sonika voor de 
desbetreffende werkzaamheden in het 
desbetreffende kalenderjaar door de 
opdrachtgever betaalde honorarium. De in dit 
artikel bedoelde beperking of uitstel van de 
aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade 
het gevolg is van een bewust roekeloze of 
opzettelijke tekortkoming van Sonika. 

2. De personen die voor Sonika de 
werkzaamheden in het kader van de verstrekte 
opdracht uitvoeren zijn nimmer persoonlijk 
aansprakelijk jegens opdrachtgever, noch 
wegens eventuele fouten in de uitvoering van de 
opdracht, noch wegens een eventuele 
onrechtmatige daad jegens de opdrachtgever.  

3. De mogelijkheid tot het instellen van enige 
rechtsvordering dan wel het aanhangig maken 
van enig geschil ter zake of naar aanleiding van 
de opdracht vervalt c.q. verjaart na verloop van 
één jaar nadat de opdrachtgever ter zake heeft 
geprotesteerd. 

Artikel 16. Ontbinding van de overeenkomst 
1. De vorderingen van Sonika op de opdrachtgever 

zijn, onverminderd de bevoegdheden van 
Sonika op grond van de wet, onmiddellijk 
opeisbaar in de volgende gevallen: 
- Indien na het sluiten van de overeenkomst 

aan Sonika ter kennis  gekomen 
omstandigheden Sonika goede grond geven 
te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn 
verplichtingen zal voldoen. 

- Indien Sonika de opdrachtgever bij het 
sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft 
zekerheid te stellen voor de nakoming en 
deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende 
is. 

- In het geval van (de aanvraag van) het 
faillissement van de opdrachtgever, de 
aanvraag c.q. de verlening van surseance 
van betaling aan opdrachtgever. 

2. In de hierboven genoemde gevallen is Sonika 
bevoegd zonder in gebreke stelling de verdere 
uitvoering van de overeenkomst op te schorten, 
dan wel de overeenkomst direct en zonder 
rechtelijke tussenkomst te ontbinden, één en 
ander onverminderd het recht van Sonika 
schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 17. Eigendomsvoorbehoud 
1. Alle door ons geleverde goederen, ongeacht de 

vervanging, het verloop der voorraden en het 
doen van betalingen en deelbetalingen blijven 
onze eigendom totdat de gehele koopprijs is 
voldaan. 

2. De koper is verplicht het risico van brand en 
diefstal ten aanzien van de niet betaalde zaken 
te  verzekeren en op ons verzoek deze 
verzekering aan te tonen. 

Artikel 18. Diverse bepalingen 
1. Op elke overeenkomst tussen Sonika en de 

opdrachtgever is Nederlands recht van 
toepassing. Eventuele geschillen dienen 
aanhangig te worden gemaakt door de 
bevoegde rechter te Den Haag. 

2. Sonika kan op ieder gewenst moment zonder 
voorafgaande kennisgeving en opgaaf van 
redenen de algemene voorwaarden wijzigen en 
aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien 
van reeds gesloten overeenkomst met 
inachtneming van een termijn van 30 dagen na 
bekendmaking van de wijzigingen. Indien de 
opdrachtgever een wijziging in deze 
voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de 
overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de 
opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen 
tot betalen van de reeds geleverde diensten. 

3. In het geval dat Sonika alleen ontwerpt voor de 
opdrachtgever,  is Sonika niet aansprakelijk voor 
eventuele productiefouten. De opdrachtgever 
dient ten alle tijden eerst een sample goed te 
keuren alvorens de productie te starten. 

 

 

 

 

	


