
ALGEMENE VOORWAARDEN 
TECHNISCH TEKENBUREAU  –  DRAW2DESIGN, LOCHTERSWEG 59-7, 7442 BN Nijverdal 

Artikel 1. Definities 
1. In deze algemene voorwaarden worden verstaan onder: 
opdrachtnemer: Tekenbureau Draw2design bv., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel  Enschede 
onder nummer 60960000; 
opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer. 

Artikel 2. Uitvoering van de overeenkomst 
1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Tekenbureau Draw2design het 
recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
2. De opdrachtgever verschaft Tekenbureau Draw2design alle inlichtingen en gegevens die nodig zijn voor een 
behoorlijke vervulling van de opdracht. 
3. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn 
overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. 
4. Schriftelijke bevestiging. 
Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, 
maar er desondanks mee instemt dat de opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, 
dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de 
opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd. 
5. Uitvoeren opdracht. De opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, 
de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever 
bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal de opdrachtnemer de 
opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. 
6. Verstrekken van gegevens. De opdrachtgever is gehouden al datgene te 
doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering 
door de opdrachtnemer mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig 
(laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of 
materialen. 
7. Termijn van levering. Een door de opdrachtnemer opgegeven termijn voor 
het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de 
aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. De opdrachtnemer is, ook 
bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, eerst in 
verzuim nadat de opdrachtgever hem/haar bij aangetekend schrijven in 
gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling 
genoemde redelijke termijn uitblijft. 

Artikel 3. Bijzonder verloop en opzegging van de opdracht 
1. Indien uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht niet 
mogelijk is, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden, 
zodra de overmacht situatie vier weken heeft geduurd. 
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan hetgeen 
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen.  Onder overmacht is 
mede begrepen het geval, dat Tekenbureau Draw2design door een storing van 
geestelijke of lichamelijke vermogens de opdracht niet meer naar behoren kan 
vervullen. 
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Artikel 4. Betaling 
1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, mits expliciet anders overeengekomen door beide 
partijen. 
2. Na het verstrijken van 30 dagen na factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim. Aan de opdrachtgever kan vanaf 
het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente in rekening worden gebracht. 
Indien er sprake is van termijnfacturen, dan heeft Tekenbureau Draw2design het recht de resterende 
werkzaamheden op te schorten. 
3. Alle werkelijk door Tekenbureau Draw2design  gemaakte kosten om tot voldoening van zijn declaraties te 
geraken, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de opdrachtgever. 

Artikel 5. Aansprakelijkheid 
1. Onder een verwijtbare fout wordt verstaan: een fout die Tekenbureau Draw2design onder de desbetreffende 
omstandigheden, met inachtneming van normale oplettendheid en bij normale wijze van vak uitoefening, behoort te 
vermijden. 
2. De door Tekenbureau Draw2design te vergoeden schade is per opdracht steeds beperkt tot een bedrag gelijk aan 
het honorarium van Tekenbureau Draw2design. 
3. Elke aansprakelijkheid van Tekenbureau Draw2design vervalt door het verloop van vijf jaar vanaf de dag waarop 
de opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd. 
Als de dag waarop de opdracht is geëindigd, wordt aangemerkt de dag waarop Tekenbureau Draw2design de 
einddeclaratie te zake van de opdracht heeft verzonden. 
4. Indien de opdrachtgever enig aan de opdracht verbonden risico heeft 
verzekerd of anderszins aan derden heeft overgedragen, is hij gehouden 
Tekenbureau Draw2design  van aansprakelijkheid te zake van dit risico te 
vrijwaren, bij gebreke waarvan deze aansprakelijkheid van Tekenbureau 
Draw2design vervalt . 
5. Tekenbureau Draw2design is nimmer aansprakelijk voor schade vanwege 
door Tekenbureau Draw2design ingeschakelde derden. 
6. Tekenbureau Draw2design is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. 
7. De opdrachtgever heeft een controlerende en eindcontrolefunctie op het 
tekenwerk, opdrachtnemer is dus nimmer aansprakelijk voor de foute montage, 
of de gevolgen van een foutieve installatie, dus de opdrachtgever blijft 
verantwoordelijk voor niet ontdekte onjuistheden, en zijn eigen 
installatie/constructie. 

Artikel 6. Geschillen 
1. Op alle geschillen is Nederlands recht van toepassing. 
2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de daartoe volgens de wet 
bevoegde Nederlandse rechter, tenzij de kantonrechter bevoegd is 
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