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Art. 1: Definities 
 
In deze voorwaarden worden verstaan onder: 
 
 
1.1 Scylla: 

  
Scylla Software gevestigd te Een West. Postadres: 
Moesstraat 72a, 9741 AC Groningen. 

 
1.2 Opdrachtgever: 

Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die aan Scylla 
opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden 
en/of het leveren van goederen of diensten. 

 
1.3 Offerte: 

 De aanbieding van Scylla, waarbij zij zich bereid 
verklaart een prestatie te verrichten en/of een goed 
en/of dienst te leveren. 

 
1.4 De voorwaarden: 

De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van 
Scylla. 

 
1.5 De ontwerpen (of het ontwerp): 

De door Scylla vervaardigde ontwerpen in opdracht van 
de opdrachtgever. Dit kunnen ontwerpen voor internet 
zijn (websites), maar ook drukwerk en software. 

 
1.6 Uurloon: 

De vergoeding voor het verrichten van diensten 
gedurende de tijd van één uur door een persoon. 

 
 
Art. 2: Overeenkomst / Offertes / Ontwerpen 
 
2.1 Na overleg met de opdrachtgever wordt een offerte 

opgesteld voor de te leveren ontwerpen of eventueel 
andere producten en/of diensten.  

 
2.2 De bij 2.1 genoemde offerte heeft, tenzij anders 

vermeld, een geldigheidsduur van 1 maand, ingaande 
vanaf de op de offerte genoemde datum.  

 
2.3 De goedkeuring van de offerte dient schriftelijk te 

worden bevestigd.  De overeenkomst komt tot stand 
zodra de schriftelijke goedkeuring van de offerte door 
Scylla is ontvangen. 

 
2.4 Na schriftelijke bevestiging van de offerte is de in de 

offerte genoemde opdracht, levering van goederen 
en/of diensten, definitief. Eventuele wijzigingen worden 
extra gefactureerd tegen uurloon. (zie ook Art. 3.2). 

 
2.5 De ontwerpen worden ter beoordeling getoond aan de 

opdrachtgever. Goedkeuring van ontwerpen dient 
schriftelijk te worden bevestigd. De ontwerpen worden 
hierna digitaal klaargemaakt en verstuurd naar 
opdrachtgever, of naar een door de opdrachtgever 
genoemde derde. (zie Art 3.1) 

 
2.6 Na schriftelijke goedkeuring van de ontwerpen zijn deze 

definitief vastgesteld. Eventuele wijzigingen worden 
extra gefactureerd tegen uurloon (zie art. 3.2) 

 
2.7 Acceptatie van de offerte onder toepasselijkverklaring 

van deze voorwaarden houdt verwerping in van de 
eventuele eigen (inkoop)voorwaarden van de 
opdrachtgever. 

 
 
Art 3: Betalingen 

 
3.1  Na goedkeuring van de in de offerte genoemde 

ontwerpen (zoals beschreven in Art. 2.5) worden de 
ontwerpen geleverd zodra ten minste 40% van het in de 

offerte genoemde totaalbedrag is voldaan. Bij 
goedkeuring van de offerte (zoals beschreven in Art. 
2.4), wordt reeds de factuur gestuurd voor dit bedrag. 
De betalingstermijn van deze factuur gaat in op de dag 
dat de goedkeuring voor de genoemde ontwerpen door 
Scylla is ontvangen. 

 
3.2  Na levering van de ontwerpen ontvangt de 

opdrachtgever een factuur voor de resterende 60% van 
het in de offerte genoemde totaalbedrag. Eventuele 
extra goederen en/of diensten, welke niet in de offerte 
zijn opgenomen worden hier ook meegefactureerd. 

 
3.3  Voor de facturen geldt, tenzij anders vermeld, een 

betalingstermijn van 30 dagen.  
 
3.4 Bij overschrijving van de genoemde betalingstermijn is 

de opdrachtgever vanaf de dag die termijn verlopen is 
en zonder nadere aankondiging over het openstaande 
bedrag de op dat moment geldende wettelijke rente, 
zoals bedoeld in artikel 6:119 van het BW, verschuldigd 
per maand op per gedeelte van een maand.  

 
3.5 De opdrachtgever dient de facturen van Scylla binnen 

de gestelde betalingstermijn  te voldoen door storting of 
overmaking op een door Scylla aangewezen 
bankrekening.  De op de bankafschriften van Scylla 
aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve 
als dag van betaling aangemerkt. 

 
Art 4: Wijzigingen en beeldrecht 
 
4.1 Wijzigingen in de ontwerpen mogen alleen uitgevoerd 

worden door de Scylla zelf, of eventueel door derden, 
maar in dat laatste geval alleen na uitdrukkelijke 
schriftelijke toestemming van de Scylla.  

 
4.2 De opdrachtgever of derden hebben niet het recht de 

ontwerpen of onderdelen daarvan te gebruiken voor 
andere doeleinden, dan waarvoor in de offerte of in 
andere correspondentie genoemde doeleinden, tenzij 
hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is 
verleend door Scylla. Scylla behoudt zich het 
auteursrecht voor op de verstrekte ontwerpen of 
onderdelen daarvan. 

 
4.3 Scylla behoudt zich het auteursrecht voor op bij de 

offerte verstrekte ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen 
en schetsen. Deze stukken blijven eigendom van Scylla 
en mogen niet zonder haar uitdrukkelijke toestemming 
worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere 
wijzen worden gebruikt. 

 
Art 5: Garantie en aansprakelijkheid  .  
 
5.1 Scylla garandeert de deugdelijkheid van de door haar in 

opdracht van de opdrachtgever vervaardigde producten 
of geleverde diensten. 

 
5.2 Eventueel blijkende gebreken aan het geleverde 

verplicht Scylla uitsluitend tot gratis vervanging van het 
geleverde.  

 
5.3 Artikel 5.2 geldt alleen als gebreken niet zichtbaar 

waren bij goedkeuring van de ontwerpen zoals 
genoemd in Art. 2.5 en 2.6. Zijn ontwerpen schriftelijk 
goedgekeurd door de opdrachtgever dan wordt elke 
wijziging aan het ontwerp extra gefactureerd tegen 
uurloon. 

 
Art 6: Slotbepalingen 
 
 
6.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering 

daarvan, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele 
betrekking hebben, is Nederlands Recht van 
toepassing. 

 
6.2 Alle geschillen, voortvloeiende uit aanbiedingen en 

levering alsmede uit overeenkomsten van werk of van 
koop/verkoop, zijn onderworpen aan de beslissingen 
van de bevoegde rechter. 


