
Algemene bepalingen 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen Bats 

Publishing en haar opdrachtgever. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van 

toepassing op alle aan de overeenkomst voorafgegane en nadien verstrekte vervolg- of 

aanvullende opdrachten. 

2. Slechts op basis van deze gestelde bepalingen zal Bats Publishing zaken en/of opdrachten 

behandelen. 

3. De opdrachtgever verklaart onherroepelijk met deze bepalingen in te stemmen en doet 

afstand van ieder mogelijk recht deze bepalingen in rechte aan te tasten op welke wijze dan 

ook. 

4. Voorwaarden van de opdrachtgever zijn alleen van toepassing wanneer deze door Bats 

Publishing uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. 

Duur overeenkomst 

De overeenkomst wordt aangegaan voor 1 jaar, tenzij uitdrukkelijk of schriftelijk wat anders is 

overeengekomen of uit de aard van de overeenkomst wat anders voortvloeit. 

Overeenkomst van opdracht 

1. De werkzaamheden die worden verricht door Bats Publishing worden verricht op basis van 

een overeenkomst van opdracht die enkel en alleen tot stand komt tussen de opdrachtgever 

en Bats Publishing. Tussen de opdrachtgever en de persoon die de werkzaamheden 

krachtens enige rechtsverhouding tot Bats Publishing uitvoert, komt geen overeenkomst tot 

stand, ook niet wanneer de opdracht met het oog op de uitvoering door die persoon wordt 

gegeven. 

2. De overeenkomst geeft Bats Publishing de bevoegdheid om, binnen het kader van de 

opdracht, rechtshandelingen te verrichten namens en voor rekening van de opdrachtgever. 

3. Wanneer de opdracht gegeven wordt door een natuurlijk persoon handelend namens een 

rechtspersoon, dan is deze natuurlijke persoon, die door ondertekening van de 

overeenkomst daarmee instemt, naast die rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk jegens 

Bats Publishing voor de voldoening van de door Bats Publishing aan de opdrachtgever 

verzonden facturen. 

4. Het bepaalde in artikel 7:404 BW, dat aangeeft wie de opdracht dient uit te voeren, en artikel 

7:407 lid 2 BW, waarin is geregeld dat er sprake is van hoofdelijke aansprakelijkheid indien 

de opdracht door twee of meer personen wordt ontvangen, wordt volledig uitgesloten. 

Offertes & aanbiedingen 

1. Onder voorbehoud van een aangegeven termijn zijn offertes van Bats Publishing vrijblijvend. 

2. Indien een offerte, aanbieding, prijs of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of 

verschrijving bevat, dan kan de opdrachtgever Bats Publishing daar niet aan houden. 

3. De in offertes genoemde prijsopgaven gelden niet voor toekomstige overeenkomsten. 

Uitvoertermijn & uitvoering 



1. De uitvoeringstermijn loopt vanaf het moment dat de opdrachtgever alle gegevens aan Bats 

Publishing heeft aangeleverd. 

2. De opdrachtgever heeft de verantwoordelijkheid om, al dan niet op verzoek van Bats 

Publishing, op tijd gegevens aan te leveren welke noodzakelijk zijn of waarvan de 

opdrachtgever in redelijkheid behoord te weten dat deze noodzakelijk zijn ter uitvoering van 

de overeenkomst. 

3. Als de opdrachtgever de benodigde gegevens niet op tijd aanlevert mag Bats Publishing de 

uitvoering van de overeenkomst opschorten. De gebruikelijke tarieven mogen door Bats 

Publishing in rekening worden gebracht voor de extra kosten die worden gemaakt door de 

vertraging. 

4. Is er een termijn afgesproken voor het uitvoeren van de opdracht/werkzaamheden, dan is dit 

geen fatale termijn. 

5. De opdrachtgever dient Bats Publishing schriftelijk in gebreke te stellen en daarbij een 

termijn geven om de overeenkomst alsnog uit te voeren. 

6. Bats Publishing is bevoegd de overeenkomst in fasen uit te voeren. 

7. Indien de opdracht in fasen wordt uitgevoerd, is Bats Publishing gerechtigd uitgevoerde fasen 

apart te factureren. 

8. Bats Publishing is gerechtigd, bij de uitvoering van de opdracht in fasen, onderdelen 

behorende tot de volgende fase op te schorten, tot de opdrachtgever de resultaten van de 

fase ervoor goedgekeurd heeft. 

9. Voor de uitvoering van de overeenkomst mag Bats Publishing derden inschakelen. 

Opschorting, ontbinding & tussentijdse opzegging 

1. Bats Publishing mag de overeenkomst opschorten of ontbinden indien de opdrachtgever niet 

geheel en/of op tijd voldoet aan haar verplichtingen uit de overeenkomst. 

2. Bats Publishing is niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding omdat zij is 

overgegaan tot opschorting of ontbinding. 

3. Als de ontbinding is toe te rekenen aan de opdrachtgever, dan heeft Bats Publishing recht op 

schadevergoeding  voor de schade die direct of indirect zijn ontstaan. 

4. Een geplaatste bestelling die door de koper geheel of  gedeeltelijk wordt geannuleerd, 

daarvan worden de daarvoor bestelde of klaargemaakte zaken, aangevuld met eventuele 

afleveringskosten en voorbehouden arbeidsuren volledig in rekening gebracht. 

5. Als Bats Publishing de overeenkomst ontbindt dan zijn alle vorderingen van Bats Publishing 

direct opeisbaar. 

6. Indien er een overeenkomst voor een bepaalde tijd is overeengekomen en de opdrachtgever 

de overeenkomst voor het verstrijken van de overeengekomen periode opzegt, is de 

opdrachtgever  de voor voortijdige beëindiging overeengekomen vergoeding aan de Bats 

Publishing verschuldigd. 

Overmacht 

1. Een tekortkoming van Bats Publishing kan Bats Publishing niet worden toegerekend indien 

het niet is te wijten aan de schuld van Bats Publishing, noch krachtens wet, rechtshandeling 

of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Bats Publishing komt. 



2. Onder overmacht dient te worden verstaan, naast wat in de wet en jurisprudentie wordt 

vermeld, alle oorzaken die van buiten af komen, voorzien of niet voorzien, waarop Bats 

Publishing geen invloed op kan uitoefenen en Bats Publishing niet in staat haar 

verplichting(en na te komen. Hieronder dient ook te worden verstaan werkstaking van in het 

bedrijf van Bats Publishing, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid. 

3. Bats Publishing heeft tevens het recht om zich op overmacht te beroepen wanneer de 

omstandigheid die (verdere) nakoming belemmert , intreedt nadat Bats Publishing de 

verbintenis na had moeten komen. 

4. Tijdens de periode van overmacht kunnen partijen hun verplichtingen opschorten. Beide 

partijen mogen de overeenkomst ontbinden indien de periode van overmacht langer dan 

twee maanden duurt, zonder dat er enige verplichting ontstaat tot schadevergoeding aan de 

andere partij. 

 

Betaling 

1. Betalingen geschieden op een door Bats Publishing aangegeven wijze binnen een door Bats 

Publishing aangegeven termijn. 

2. Indien de opdrachtgever de betaling niet binnen de aangegeven termijn voldoet, dan is deze 

termijn een fatale termijn. 

3. Bats Publishing mag periodiek factureren. 

4. Bats Publishing mag een voorschot verlangen. 

5. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schort de verplichting om te betalen niet op. 

Eigendomsvoorbehoud 

1. Bats Publishing blijft eigenaar van al het geleverde totdat de opdrachtgever al haar 

verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. 

2. De geleverde zaken die onder het eigendomsvoorbehoud van Bats Publishing vallen mogen 

niet door de opdrachtgever worden doorverkocht, gebruikt worden als betaalmiddel, 

verpand of op een andere manier bezwaard worden 

3. De opdrachtgever dient al hetgeen te doen wat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden 

om de eigendomsrechten van Bats Publishing veilig te stellen. 

4. De opdrachtgever dient Bats Publishing direct op de hoogte te stellen, als derden beslag 

willen leggen of andere rechten willen vestigen of doen gelden op de geleverde zaken die 

onder het eigendomsvoorbehoud van Bats Publishing vallen. 

Aansprakelijkheid 

1. In geen geval is Bats Publishing aansprakelijk voor schade doordat Bats Publishing is 

uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige gegevens die door de opdrachtgever zijn 

aangeleverd. 

2. De opdrachtgever is aansprakelijk  voor alle schade, direct of indirect, ontstaan indien deze 

niet deugdelijk haar verplichtingen jegens Bats Publishing nakomt. 

3. Bats Publishing is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld 

of opzet van Bats Publishing, voor zover de opdrachtgever dit kan aantonen. 



4. Indien Bats Publishing aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het 

bedrag der uitkering van de verzekeraar van Bats Publishing, dan wel tot maximaal € 1000,-.   

5. Bats Publishing is in geen geval aansprakelijk voor tekortkomingen van de door Bats 

Publishing ingeschakelde derden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Verjaringstermijn 

Voor alle vorderingen en verweren tegen Bats Publishing en de door Bats Publishing (eventueel) 

ingeschakelde derde(n) geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een 

verjaringstermijn van één jaar. 

Vrijwaring 

1. De opdrachtgever vrijwaart Bats Publishing van alle aanspraken van derden die met 

betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst schade lijden. 

2. Indien Bats Publishing uit dien hoofde aansprakelijk wordt gesteld door derden, dan komen 

alle kosten en schade van Bats Publishing voor rekening en risico van de opdrachtgever. 

Intellectueel eigendom 

Bats Publishing houdt alle rechten en bevoegdheden die Bats Publishing heeft op basis van de 

Auteurswet en andere intellectuele wet-en regelgeving. 

Toepasselijk recht 

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Bats Publishing partij is is uitsluitend Nederlands recht van 

toepassing. 

Geschillen 

Geschillen tussen partijen zullen uitsluitend voorgelegd worden aan de daartoe bevoegde rechter in 

het arrondissement Almelo. 

 


