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   Circuit Reclamebureau B.V. (“Circuit”) is een compact fullservice 

reclamebureau dat gebouwd is op vier pijlers: ‘creatief in  

vormgeving’, ‘strategisch in communicatie’, ‘betrokken in de 

samenwerking’ en ‘coördinerend in de realisatie’. Bij Circuit 

zijn we generalisten in communicatie die zowel strategisch 

als creatief aan merken en reputaties bouwen. Wij regisseren 

de inzet van vele communicatie- specialismen en zorgen 

voor een perfecte realisatie. Op al onze dienstverlening zijn 

deze algemene voorwaarden van toepassing.

1  Uitvoering opdracht en overeenkomst

1.1  Circuit zal de opdracht met zorg uitvoeren en zich naar 

beste kunnen inspannen een voor de opdrachtgever bruikbaar 

resultaat op te leveren. 

1.2  De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen wat 

redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste 

levering door Circuit mogelijk te maken, in het bijzonder 

door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deug delijke en 

duidelijke gegevens (waaronder databestanden) of materialen. 

1.3  Circuit zal haar werkzaamheden naar eigen inzicht uitvoeren, 

al dan niet door inschakeling van derden. Opgegeven 

termijnen voor het volbrengen van de opdracht hebben een 

indicatieve strekking tenzij schriftelijk uit drukkelijk anders 

overeengekomen.

1.4  Indien de opdracht het verwerken van persoonsgegevens 

inhoudt, zal Circuit deze uitsluitend verwerken conform de 

instructies van opdrachtgever. Circuit is als dan ‘bewerker’ 

in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zal 

zorgen voor passende technische en organisa torische maat-

regelen om de (persoons)gegevens te beveiligen.

1.5   Circuit zal naar beste vermogen aanwijzingen of extra wensen 

van de opdrachtgever die buiten de inhoud of omvang van 

de overeengekomen opdracht vallen opvolgen, maar is daartoe 

niet verplicht. Dergelijke extra werkzaamheden kunnen invloed 

hebben op de levertermijnen en zullen tegen de dan gang-

bare tarieven van Circuit aanvullend aan de opdrachtgever 

in rekening worden gebracht. 

1.6  Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan 

derden, in het kader van de uitvoering van de opdracht, 

door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van 

de opdrachtgever kan Circuit, voor rekening en risico van de 

opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen 

hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.

1.7  Indien bij de uitvoering van de opdracht Circuit voor eigen 

rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, 

waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan 

de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene 

voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de 

kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze 

goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.

2  Prijs en duur

2.1  Prijzen zijn exclusief BTW. Betalingen dienen plaats te 

vinden binnen de op de factuur vermelde termijn. Indien 

geen termijn is vermeld geldt een termijn van 30 dagen na 

factuurdatum.

2.2  De opdrachtgever verricht de aan Circuit verschuldigde 

betalingen zonder korting of verrekening, met uitzondering 

van op de opdracht betrekking hebbende verrekenbare 

voorschotten die hij aan Circuit heeft betaald. Opdrachtgever 

is niet gerechtigd betaling van facturen van verrichte  

werkzaamheden op te schorten.

2.3  De overeenkomst tussen Circuit en de opdrachtgever eindigt 

door voltooiing van de opdracht.

2.4  Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst voortijdig 

opzegt, dient hij het honorarium en de gemaakte kosten 

met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te 

betalen. De gemaakte kosten zullen tenminste de kosten 

omvatten die voortvloeien uit de door Circuit op eigen naam 

voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen 

met derden, als ook tenminste 30% van het resterende deel 

van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige 

vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

2.5  Wanneer de werkzaamheden van Circuit bestaan uit het bij 

herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan 

zal deze overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeen-

gekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst 

kan dan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging 

tegen het einde van een kalenderjaar, met inacht neming van 

een opzegtermijn van ten minste drie maanden.

3  Rechten van intellectuele eigendom 

3.1  Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht 

voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder 

het auteursrecht en het (ongeregistreerd) modelrecht- toe 

aan Circuit. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen 

kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend 

Circuit daartoe bevoegd.

3.2  Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht 

het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, 

waaronder merkrechten, modelrechten, auteursrechten 

of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een 

eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke 

beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

3.3  Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van 

de opdracht door Circuit tot stand gebrachte ontwerpen, 

ontwerpschetsen, films, foto’s, werktekeningen, illustraties, 

prototypes, maquettes, en andere materialen of (elektronische) 

bestanden, eigendom van Circuit, ongeacht of deze aan de 

opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld. 

3.4  Op verzoek van de opdrachtgever kan Circuit haar intellectu-

ele eigendomsrechten en/of de in 3.3 genoemde materialen 

in eigendom overdragen aan de opdrachtgever tegen een 

dan nader te bepalen vergoeding. 

4  Gebruik en licentie

4.1  Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn 

verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Circuit, 

verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het 

resultaat van de opdracht (hierna: “ontwerp”) om het 

ontwerp openbaar te maken en te verveelvoudigen voor de 

bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over 

de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentie-

verlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor 

op het moment van het verstrekken van de opdracht vast-

staande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen 

aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan 

Circuit bekend te zijn gemaakt.

4.2  De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming 

van Circuit niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere 

wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval 

van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik,  
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hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting 

van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft Circuit 

recht op een vergoeding wegens inbreuk op haar rechten 

van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, 

althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in 

verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd 

het recht van Circuit een vergoeding voor de daadwerkelijk 

geleden schade te vorderen.

4.3  Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan het 

ontwerp en/of de ter beschikking gestelde resultaten te 

gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de 

opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen:

 a.  vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)-

verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) 

nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming 

van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht 

van ondergeschikte betekenis is; 

 b.  indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig 

wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn 

met de redelijkheid en billijkheid.

4.4  Circuit heeft met inachtneming van de belangen van de 

opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken 

voor zijn eigen publiciteit of promotie. De opdrachtgever 

verleent hierbij voorzover nodig daartoe een gebruiksrecht 

op zijn merken en/of logo’s.

5  Garanties en vrijwaringen

5.1  Circuit garandeert dat het geleverde door of vanwege haar 

is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp 

rust, zij gebruiksrechten daarop kan verlenen aan opdrachtgever. 

5.2  De opdrachtgever vrijwaart Circuit of door Circuit bij de 

opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van 

derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van 

het ontwerp.

5.3  De opdrachtgever vrijwaart Circuit voor aanspraken van derden 

met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op 

door de opdracht gever verstrekte materialen of gegevens 

die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.  

De opdrachtgever vrijwaart Circuit eveneens voor aanspraken  

van derden met betrekking tot niet aan Circuit toe te 

rekenen handelen in strijd met regelgeving betreffende 

de verwerking van persoonsgegevens waaronder de Wet 

Bescherming Persoonsgegevens.

6  Aansprakelijkheid

6.1  Circuit is niet aansprakelijk voor:

 a.  fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de 

opdrachtgever ter hand is gesteld;

 b.  misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de 

uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of 

oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals 

het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke 

en duidelijke gegevens/materialen;

 c.  fouten of tekortkomingen van door of namens de opdracht-

gever ingeschakelde derden;

 d.  gebreken in offertes van toeleveranciers of voor over-

schrijdingen van prijsopgaven van toe leveranciers;

 e.  fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/ 

gegevens, indien de opdrachtgever, zijn goedkeuring heeft 

gegeven, dan wel in de gelegen heid is gesteld een controle 

uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt.

6.2  Circuit is uitsluitend aansprakelijk voor aan haar toerekenbare 

directe schade. Onder directe schade wordt enkel verstaan:

 a.  redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang 

van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft 

op schade in de zin van deze voorwaarden;

 b.  de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige 

prestatie van Circuit aan de overeenkomst te laten beantwoorden;

 c.  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van 

schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze 

kosten hebben geleid tot beperking van de directe schadeals 

bedoeld in deze voorwaarden. Aansprakelijkheid van Circuit 

voor alle overige dan voornoemde schade, zoals indirecte 

schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, 

verminkte of vergane gegevens of mate rialen, of schade 

door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

6.3  Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van 

Circuit of de bedrijfsleiding van de opdrachtnemer - onder-

geschikten derhalve uitgezonderd-, is de aansprakelijkheid 

van Circuit voor schade uit hoofde van een overeenkomst of 

van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige 

daad beperkt tot het factuurbedrag dat op het uitgevoerde 

gedeelte van de opdracht betrekking heeft, verminderd 

met de door Circuit gemaakte kosten voor inschakeling van 

derden, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal 

zijn dan € 50.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt 

tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in voorkomend 

geval aan Circuit uitkeert.

6.4  Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar 

vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

7  Overig

7.1  Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval 

binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, 

schriftelijk aan Circuit te worden meegedeeld, bij gebreke 

waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van 

de opdracht volledig te hebben aanvaard.

7.2  Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd 

aan anderen dan aan Circuit wenst te verstrekken of de op-

dracht al eerder aan een ander heeft verstrekt, zal hij Circuit 

hiervan op de hoogte stellen met vermelding van de namen 

van deze anderen.

7.3  Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te 

worden bevestigd. Indien dit wordt nagelaten, maar Circuit 

met instemming van de opdrachtgever een aanvang met het 

uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de 

offerte of begroting als overeengekomen gelden. Nadere 

mondelinge afspraken en bedingen binden Circuit alleen 

indien deze door Circuit schriftelijk zijn bevestigd.

7.4  Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting 

van inkoop- of andere voorwaarden van de opdracht  gever, 

van toepassing op de totstand koming, de inhoud en de na-

koming van alle tussen de opdrachtgever en Circuit gesloten 

overeen komsten.

7.5  De opdrachtgever erkent dat indien hij eenmaal volgens 

deze voorwaarden met Circuit heeft gecontracteerd, even-

tueel daarna door hem mondeling of schriftelijk op te geven 

orders of aan te gane overeenkomsten eveneens onder 

toepasselijkheid van deze voorwaarden worden verleend, 

tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

7.6  Partijen zullen feiten en omstandigheden, die in het kader 

van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, 

vertrouwelijk behandelen. Derden, die bij de uitvoering 

van de opdracht worden betrokken, zullen deze feiten en 

omstandigheden afkomstig van de andere partij eveneens 

vertrouwelijk behandelen.

7.7  Op de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Circuit is 

Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen 

de opdrachtgever en Circuit zullen worden voorgelegd aan de 

bevoegde rechter te Zwolle.


