Algemene Voorwaarden Menerva
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Menerva Media en Management uitgebrachte offertes en gesloten
overeenkomsten. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen gelden alleen als zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen
opdrachtgever en Menerva zijn overeengekomen. Menerva Media en Management is een besloten vennootschap. Directeureigenaar is H. Liefting.

1 Opdracht
1.1 Opdrachten worden aanvaard door:
een door opdrachtgever en Menerva gezamenlijk ondertekende opdracht;
een door opdrachtgever voor akkoord getekende en door Menerva retour ontvangen exemplaar van een door Menerva
uitgebrachte offerte of opdrachtbevestiging.
1.2 Menerva zal haar diensten naar beste inzicht en vermogen en als een zorgvuldig handelende beroepsbeoefenaar uitvoeren.
1.3 Opdrachtgever zal Menerva van alle relevante gegevens en informatie voor de opdracht voorzien en staat in voor de
juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid ervan. Mocht opdrachtgever hierbij in gebreke blijven, dan is Menerva gerechtigd de
opdracht op te schorten, dan wel te beëindigen, zonder dat Menerva enige verplichting tot schadevergoeding zal hebben.

2 Honorarium en kosten
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen wordt het honorarium voor Menerva bepaald aan de hand van de door Menerva
aan de opdracht bestede tijd in dagdelen. Het tarief per dagdeel wordt in de ondertekende opdracht of in de geaccepteerde
offerte of opdrachtbevestiging vastgelegd. De opdrachtgever is voorts verschuldigd de omzetbelasting, en de op uitvoering van
de opdracht gevallen kosten. Menerva is gerechtigd om de verrichte werkzaamheden en de op de opdracht gevallen kosten
maandelijks te declareren.

3 Betaling
3.1 Betaling door opdrachtgever van facturen dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum, zonder enig recht op
aftrek of verrekening.
3.2 Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt vanaf de vervaldatum de met 2% verhoogde
wettelijke rente in rekening gebracht.

4 Geheimhouding/intellectueel eigendom
4.1 Menerva is verplicht tot geheimhouding van alle gegevens en informatie van en over opdrachtgever tegenover derden, die
niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken.
4.2 Alle rechten met betrekking tot producten van de geest, die Menerva bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of
gebruikt, daaronder de aanpak van opdrachten, modellen, technieken, methodes, formats en dergelijke, komen toe aan
Menerva, voor zover ze niet al aan derden toekomen. Opdrachtgever zal daarover geen mededelingen aan derden doen.

5 Aansprakelijkheid
5.1. Menerva voert opdrachten naar beste weten en kunnen uit. Iedere aansprakelijkheid van Menerva is beperkt tot maximaal
het voor de opdracht in rekening gebrachte en door Opdrachtgever al betaalde honorarium.
5.2 Aansprakelijkheid van Menerva of individuele door Menerva ingezette derden voor gevolgschade, vermogensschade, of
andere indirecte schade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

6 Einde van overeenkomst/opschorting
6.1 Zowel opdrachtgever als Menerva kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen, met dien verstande dat bij opzegging door
opdrachtgever deze verplicht is de al verrichte werkzaamheden te betalen.
6.2 Voorts eindigt de verplichting tot afronding van de opdracht in geval van faillissement of surseance van betaling van de
opdrachtgever.
6.3 Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de overeenkomst voortvloeiend,
heeft Menerva het recht de uitvoering van alle met opdrachtgever aangegane overeenkomsten op te schorten of dit geheel of
gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Menerva op schadevergoeding.

7 Overige bepalingen
7.1 Geschillen met betrekking tot of verband houdend met of voortvloeiend uit de met Menerva gesloten overeenkomsten
zullen worden beslist door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Menerva.
7.2 Op alle overeenkomsten onder deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
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