Algemene voorwaarden van Studio2 Communications BV
1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,
rechtsbetrekkingen
en overeenkomsten, ten aanzien van de verkoop en levering van goederen en/of diensten
door Studio2 Communications B.V. (hierna: Studio2) van welke aard dan ook, aan
koper/opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever).
1.2 De Volledige Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en
Fabrieken te Utrecht en staan eveneens gepubliceerd op www.studio2.nl.
1.3 Afwijkingen van en aanvullingen op de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien
dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
1.4 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.5 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt,
zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.
Indien enige bepaling in strijd is met een andere bepaling van Studio2 prevaleren deze
Algemene Voorwaarden.
2. Aanbieding, prijs en prijswijzigingen
2.1 Alle door Studio2 aangeboden en vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW),
eventuele andere overheidsheffingen en exclusief reis- en verblijfskosten.
2.2 Bij periodieke betalingsverplichtingen van Opdrachtgever is Studio2 gerechtigd op een
termijn van tenminste twee maanden schriftelijk de geldende prijzen en tarieven aan te
passen. Als Opdrachtgever daarmee niet akkoord gaat, kan deze de overeenkomst
opzeggen met inachtneming van een termijn van dertig dagen.
2.3 Een aanbieding van Studio2 is vrijblijvend tenzij uit de aanbieding het tegendeel blijkt.
2.4 De in catalogi, website en andere documentatie opgenomen gegevens, zoals prijzen,
tarieven en specificaties, zijn aan wijziging onderhevig en binden Studio2 niet.
2.5 De prijzen en tarieven worden jaarlijks, per 1 januari van het kalenderjaar, aangepast aan
de CPI inflatiecijfers.
2.6 Gebruiksrechten, zoals voor het product easy2edit, worden uitsluitend uitdrukkelijk
verleend en gelden ten hoogste voor één jaar, indien en voorzover de kosten bij aanvang
van de periode zijn voldaan.
3. Levering
3.1 Eigendomsvoorbehoud, overdracht en retentie
3.1.1 Van de geleverde of nog te leveren goederen blijft Studio2 eigenaar, zolang
koper/opdrachtgever facturen van Studio2 heeft openstaan of vordering(en) nog niet volledig
aan Studio2 heeft voldaan.
3.1.2 Zolang de Opdrachtgever vorderingen aan Studio2 niet heeft voldaan, is
Opdrachtgever als houder voor Studio2 niet gerechtigd op de door Studio2 geleverde
goederen pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen, goederen te belenen, verhuren,
uitlenen, of onder hypothecair verband te brengen.
3.1.3 Rechten worden in voorkomend geval door Studio2 aan Opdrachtgever uitsluitend
schriftelijk en uitdrukkelijk verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat
Opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
3.1.4 Studio2 is bevoegd niet geleverde goederen, ondanks een bestaande verplichting tot
afgifte, zoals producten, vermogensrechten, databestanden, documenten etc., onder zich te
houden, tot Opdrachtgever alle aan Studio2 verschuldigde bedragen heeft betaald.
3.1.5 Opdrachtgever staat ervoor in dat alle door hem aan Studio2 ter beschikking te stellen
gegevens, procedures, programmatuur, materialen en instructies, etc. ten behoeve van de
door Studio2 uit te voeren dienstverlening, steeds juist en volledig is en voldoet aan de door
Studio2 verstrekte specificaties.
3.1.6 Studio2 heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen en de uitoefening van
haar rechten uit deze overeenkomst over te dragen aan één of meer derden.

3.2 Risico-overgang
Transport en transmissie, op welke wijze dan ook, geschieden voor rekening en risico van
Opdrachtgever, ook als het transport of de transmissie door Studio2 wordt uitgevoerd of
verzorgd.
4. Easy2edit gebruiksrecht
4.1 Aan de afnemer/gebruiker wordt "easy2edit" gebruiksrecht gegeven na volledige betaling
van de factuur voor een periode van 1 jaar. In de daarop volgende jaren is gebruiker/afnemer
uitsluitend hosting en licentiekosten verschuldigd.
4.2 Indien afnemer/gebruiker de licentiekosten na het eerste jaar niet voldoet aan Studio2,
vervalt het gebruikersrecht van "easy2edit". De afnemer/gebruiker ontvangt op verzoek de
speciaal ontworpen designs en database-content per cd of dvd retour.
5. Reclames en garantie
5.1 Reclames dienen schriftelijk binnen acht dagen na constatering van een gebrek te
geschieden.
5.2 Goederen die met inachtneming van bovengenoemde termijn zijn gereclameerd, worden
herleverd of hersteld, dit ter keuze van Studio2.
5.3 Studio2 is niet verantwoordelijk voor de controle van de juistheid en de volledigheid van
de resultaten van door haar uitgevoerde computerdienstverlening, zoals hostingservices.
5.4 Studio2 staat er niet voor in dat hostingservice foutloos of zonder onderbrekingen zal
worden uitgevoerd.
5.5 Aan Opdrachtgever komen geen andere rechten wegens gebreken in de dienstverlening
toe dan die in deze voorwaarden zijn beschreven.
6. Intellectueel eigendom en geheimhouding
6.1 Alle door Studio2 bij haar dienstverlening gebruikte apparatuur, programmatuur en
andere goederen, blijven het uitsluitende eigendom, respectievelijk voorwerp van
intellectuele en industriële eigendom van Studio2, ook indien Opdrachtgever een vergoeding
betaalt voor het ontwikkelen of aanschaffen ervan door Studio2.
6.2 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst
ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur, databestanden,
websites of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, rapporten, documentatie,
schetsen, offertes alsmede enig voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij
Studio2, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de
gebruiksrechten, voor zover die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden
toegekend.
6.3 Voor zover niet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig door Studio2 is toegestaan, is ieder
verdergaand recht van Opdrachtgever tot verveelvoudiging uitgesloten.
6.4 Een aan Opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet exclusief en niet
overdraagbaar aan derden.
6.5 Opdrachtgever is ermee bekend dat de geleverde programmatuur en andere materialen
vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Studio2 dan wel derden kunnen bevatten
en Opdrachtgever verbindt zich deze programmatuur en materialen geheim te houden en
niet aan enige derden bekend te maken of in gebruik te geven, anders dan ten behoeve van
de normale uitoefening van het bedrijf van Opdrachtgever c.q. het normale gebruik van
voormelde goederen.
6.6 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken,
handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de
programmatuur, apparatuur of andere materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder
begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de
programmatuur.
6.7 Als Studio2 bereid is haar recht van intellectuele of industriële eigendom over te dragen,
kan dit uitsluitend schriftelijk en uitdrukkelijk geschieden.
7. Betaling, verzuim, rente en incassokosten
7.1 Facturen van Studio2 dienen te worden betaald binnen veertien dagen na de
factuurdatum.

Die betalingstermijn is fataal, zodat bij overschrijding van die termijn Opdrachtgever in
verzuim is, zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is en Opdrachtgever vanaf dat
moment aan Studio2 de wettelijke rente is verschuldigd over de verzuimperiode.
7.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.
7.3 Betaling dient te geschieden op de door Studio2 aan te wijzen bank- en/of girorekening.
7.4 Als met betrekking tot een bepaalde transactie betaling in termijnen is overeengekomen,
dan is bij niet of niet tijdige betaling van een der termijnen het gehele bedrag direct
opeisbaar.
7.5 Als Studio2 door niet tijdige betaling genoodzaakt is om incassomaatregelen te nemen,
komen alle hieraan verbonden (buiten)gerechtelijke kosten voor rekening van
Opdrachtgever. Deze kosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief dat door de
Nederlandse Orde van Advocaten wordt geadviseerd, met een minimum van € 500,- (ex.
BTW).
7.6 Bij het leveren van webbased oplossingen dient 40% van de totaalfactuur bij opdracht te
worden voldaan. De resterende 60% dient te worden voldaan na levering en binnen dertig
dagen na factuurdatum door Studio2 te zijn ontvangen. Indien de Opdrachtgever na
herhaaldelijk verzoek geen content aanlevert zal de hele opdracht worden gefactureerd.
7.7 Facturen betreffende het onderhoud van de website van koper/opdrachtgever zullen aan
het begin van de betreffende periode worden verstuurd en dienen uiterlijk binnen dertig
dagen aan Studio2 te zijn voldaan.
7.8 Bij het leveren van grafische producten zoals o.a. drukwerk dient de factuur binnen
veertien dagen te worden voldaan aan Studio2, tenzij anders afgesproken worden extern
gemaakte kosten rechtstreeks doorbelast.
8. Aansprakelijkheid
8.1 Studio2 is slechts aansprakelijk voor schade aan de zijde van Opdrachtgever of derden
indien en voor zover de schade het directe en onmiddellijke gevolg is van eigen opzet of
grove schuld van Studio2.
8.2 De aansprakelijkheid van Studio2 overeenkomstig het voorgaande lid is beperkt tot
maximaal het bedrag waarvoor Studio2 aan opdrachtgever heeft gefactureerd in het kader
van de betreffende opdracht.
8.3 De door Studio2 eventueel verschuldigde schadevergoeding wegens toerekenbare
tekortkomingen in de nakoming van een overeenkomst, zal in geen geval meer bedragen
dan 50% (vijftig procent) van de op grond van de betreffende overeenkomst door Studio2
aan Opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief BTW), voor zover
die bedragen ook daadwerkelijk door Opdrachtgever zijn betaald.
8.4 Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de
schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in geen geval meer bedragen dan de
prijs (exclusief BTW) bedongen bij die overeenkomst voor de prestaties van Studio2 tijdens
de periode van drie maanden, voorafgaand aan het verzuim van Studio2, met inachtneming
van het bepaalde in artikel 7.2.
8.5 Studio2 is in het geheel niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de inhoud van de
websites van haar afnemers. Studio2 behoudt zich het recht voor websites die in strijd zijn
met de wet of de algemeen geldende goede smaak off line te zetten. Dit geheel ter
beoordeling van Studio2.
9. Beëindiging-, duur-, opschorting-, ontbinding van de overeenkomst
9.1 Studio2 is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke
tussenkomst door middel van schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever geheel of
gedeeltelijk te beëindigen of te ontbinden, vanaf het tijdstip waarop Opdrachtgever in staat
van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling is aangevraagd of anderszins niet
in staat is aan zijn
betalingsverplichtingen te voldoen, of door beslaglegging, onder curatele stelling of
anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest
alsmede in geval van blijvende overmacht aan de zijde van Studio2, daaronder tevens
begrepen overmacht van (toe-) leveranciers van Studio2 of door haar ingeschakelde derden

9.2 Studio2 is wegens voornoemde beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds
ontvangen gelden dan wel tot enige schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement
van Opdrachtgever vervalt het recht tot gebruik van de aan Opdrachtgever ter beschikking
gestelde programmatuur met onmiddellijke ingang.
9.3 Als Opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, is
Studio2 gerechtigd om de werkzaamheden en/of dienstverlening op te schorten, ook als een
vaste levertijd is overeengekomen, dan wel de overeenkomst zonder gerechtelijke
tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
9.4 Bij beëindiging als bovenstaand is Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Studio2
geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en eventuele transportkosten.
9.5 Studio2 is gerechtigd de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde deel te annuleren
als de verlenging van de levertijd c.q. de termijn van nakoming langer gaat duren dan drie
maanden na het overeengekomen tijstip of als nakoming geheel onmogelijk zal zijn. Als
reeds gedeeltelijk is uitgevoerd is Opdrachtgever een evenredig deel van de totale prijs
verschuldigd, onverkort het recht van Studio2 de in redelijkheid ten behoeve van de
overeenkomst gemaakte kosten in rekening te brengen.
9.6 Duurovereenkomsten worden aangegaan voor de periode van één jaar en telkens
automatisch met dezelfde periode verlengd, tenzij Opdrachtgever twee maanden voor afloop
van de dan geldende periode schriftelijk en aangetekend de duurovereenkomst opzegt.
10. Toepasselijk recht
10.1 Op deze voorwaarden en op alle door Studio2 gesloten overeenkomsten is het
Nederlands recht van toepassing. Ingeval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een
tussen partijen geldende rechtsverhouding, zullen de partijen gebonden zijn aan de regels
van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking die niet aan nietigheid bloot staan.
10.2 Bij alle geschillen is de burgerlijke rechter te Utrecht bevoegd.

