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1. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, overeenkomsten,
werkzaamheden, levering van diensten of producten, zoals teksten, advies of trainingen door of
namens Kimberly Krul.
2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant en is degene met wie
Kimberly Krul de overeenkomst is aangegaan.
3. Met overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Kimberly
Krul tegen betaling werkzaamheden verricht voor de klant, waarbij de algemene voorwaarden van
toepassing zijn verklaard.

2. Offertes
1. Offertes van Kimberly Krul zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld. Het uitbrengen
van een offerte verplicht Kimberly Krul niet tot het sluiten van een overeenkomst.
2. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.
3. Kimberly Krul kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon
begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
5. Door ondertekening van een door Kimberly Krul verstuurde offerte of overeenkomst, of bevestiging
per e-mail, verklaart de klant dat zij kennis hebben genomen van deze voorwaarden.

3. Betaling en tarieven
1. Op de offerte staat het uurtarief exclusief BTW of de overeengekomen pakketprijs vermeld, tenzij in
de offerte anders is vermeld. Eventuele overige kosten, zoals reiskosten, worden apart vermeld.
2. Indien niet met een vast tarief wordt gewerkt zal in de offerte een schatting worden gegeven van
het aantal benodigde uren op basis van ervaring met soortgelijke projecten. Aan deze schatting
kunnen geen rechten worden ontleend. Klant zal tijdig op de hoogte worden gebracht indien sprake
is van meerwerk. Meerwerk zal pas uitgevoerd worden na overleg met de klant.
3. Kimberly Krul is gerechtigd in fases te factureren en de overeenkomst op te schorten totdat de
(volgende) betaling is voldaan.
4. Kimberly Krul heeft het recht het uurtarief per overeenkomst of jaarlijks te wijzigen.
5. Kimberly Krul heeft tevens het recht het uurtarief of de pakketprijs bij gewijzigde omstandigheden
tijdens de overeenkomst aan te passen. Onder gewijzigde omstandigheden wordt dermate grote
en/of onvoorziene aanpassingen binnen de opdracht verstaan waardoor de inhoud van de opdracht
niet langer redelijkerwijs overeenkomen met het huidig gehanteerde tarief of de pakketprijs.
Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de klant.
6. Facturen dienen binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij Kimberly Krul en
klant hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere
betaaltermijn vermeld is.
7. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in
verzuim en naast wettelijke rente ook de buitenrechtelijke vergoeding van de incassokosten en
tenminste 15% rente over de hoofdsom verschuldigd.
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8. Geen enkel gebruik van geleverde producten of diensten door Kimberly Krul is toegestaan,
zolang de klant enige uitstaande factuur nog niet heeft voldaan, tenzij schriftelijk anders
overeen is gekomen.

4. Informatievertrekking
1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk of relevant is tijdig
beschikbaar aan Kimberly Krul.
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde
gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Kimberly Krul behandelt deze gegevens als
vertrouwelijk.
3. Wanneer de klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar stelt en de uitvoering van de
opdracht hierdoor vertraging oploopt, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening
van de klant.

5. Uitvoering overeenkomst
1. Kimberly Krul verplicht zich de opdracht naar haar beste inzicht en vermogen uit te voeren, levert
goed en professioneel werk, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
2. Kimberly Krul is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat de klant beoogde.
Wanneer in de offerte één of meerdere revisieronde(s) is meegenomen, worden aangepaste wensen
van de klant buiten deze revisieronde(s) als meerwerk bestempeld en als dusdanig gefactureerd.

6. Annulering
1. Annulering van een opdracht door de klant is enkel schriftelijk mogelijk. Bij annulering tussen
zeven en vijf kalenderdagen voor aanvang van de opdracht wordt 20% van de totale offertekosten
in rekening gebracht; annulering tussen vijf en twee dagen voor aanvang resulteert in facturering
van 50% van de kosten; annulering vanaf twee kalenderdagen voor aanvang resulteert in de
verplichting tot het volledig betalen van de overeengekomen kosten.

7. Overmacht
1. In geval van overmacht is Kimberly Krul gerechtigd haar werkzaamheden te onderbreken,
verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien uitvoering van de
overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar Kimberly Krul
redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.
2. In geval van overmacht worden de verplichtingen van Kimberly Krul jegens klant opgeschort zo
lang zij niet aan deze verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie zich langer voordoet dan 30
kalenderdagen zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

8. Aansprakelijkheid
1. Kimberly Krul is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de overeenkomst, tenzij de
schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt. Kimberly Krul is nooit aansprakelijk voor
indirecte schade.
2. Kimberly Krul is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat zij is
uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
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3. Klant is eindverantwoordelijke voor het controleren en goedkeuren van het geleverde
product. Kimberly Krul aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in de tekst,
nadat de klant – na reviewronde(s) – hieraan zijn goedkeuring heeft gegeven.

9. Intellectueel eigendom
1. Het auteursrecht op ideeën, geschreven teksten, concepten en ontwerpen gemaakt voor
aanbiedingen of offertes berusten conform de Nederlandse wet bij Kimberly Krul. Het is de klant
nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te vereenvoudigen,
openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming. De
intellectuele eigendomsrechten van de aan de klant ter beschikking gestelde materialen en/of
documenten berusten bij Kimberly Krul.
2. Het is de klant toegestaan geleverde producten te publiceren na volledige betaling van het
verschuldigde bedrag en schriftelijke toestemming van Kimberly Krul, tenzij beide partijen
schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3. Bij elke publicatie dient de klant de naam van Kimberly Krul te noemen, tenzij onderling anders is
overeengekomen.
4. De klant is niet gerechtigd de geleverde producten te bewerken, tenzij dit is overeengekomen met
Kimberly Krul.
5. Met het aangaan van de overeenkomst geeft de klant Kimberly Krul toestemming tot het delen van
geleverde producten - met uitzondering van strikt vertrouwelijke informatie - voor zakelijke of
promotie doeleinden, zoals haar portfolio, eigen website, social media of demonstratiemateriaal. Op
verzoek worden deze producten geanonimiseerd.

10.

Klachten

1. Klachten over facturen en/of geleverde diensten en producten dienen zo spoedig mogelijk door
klant kenbaar gemaakt te worden en in ieder geval binnen twee kalenderdagen na het ontstaan van
de klacht schriftelijk kenbaar gemaakt aan Kimberly Krul.

11.

Privacy

1. Kimberly Krul zal in geen geval persoonlijke gegevens (email, telefoonnummer, adres, etc),
informatie van vertrouwelijke aard of bedrijfsgegevens doorgeven aan derden of openbaar maken.
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