






Prĳs
a) Alle prĳzenvoor de diensten en/of producten van SignPeople worden in rekening gebracht vanaf het tot

stand komen van de overeenkomst. SignPeople vermeldt de prĳzenexcl. derhalve te vermeerderen met
B.T.W.in rekening door facturen in Euro’saan de afnemer te zenden.

Betaling
a) Facturendienen door de afnemer te zĳnvoldaan binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur. Indien

de afnemer niet tĳdig aan zĳnbetalingsverplichtingen voldoet isde afnemer zonder nadere ingebrekestellingin
verzuimen aansprakelĳkvoor de door SignPeople geleden en te lĳden schade. Indien SignPeople tot
buitengerechtelĳke incassoovergaat komen de kostendaarvan ad 15% over de hoofdsom/factuurbedrag,
met een minimum van € 50,00 en vermeerderd met de wettelĳkerente voor rekeningvan de afnemer.
SignPeople maakt aanspraak op vergoeding van wettelĳkerente vanaf de vervaldata van de facturen.

b) Betalingendienen door de afnemer te geschieden zonderdat hem een beroep op inhouding, kortingof
compensatie toekomt. Elkberoep van de afnemer op verrekeningmet een vordering op SignPeople isuit
gesloten.

c) Betalingen strekkensteeds in de eerste plaats tot voldoening van enige verschuldigde rente en kosten en in
de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien de afnemer vermeldt dat de
betaling betrekkingheeft op een latere factuur.

d) SignPeople isten alle tĳde bevoegd een controle uit te voeren naar de kredietwaardigheid van de afnemer.
SignPeople kan daartoe redelĳkezekerheid in de vorm van een waarborgsom of bankgarantie voor
nakoming van betalingsverplichtingenvan de afnemer verlangen. De afnemer isgehouden op het eerste
verzoek van SignPeople daartoe, een dergelĳke zekerheid te verstrekken.

e) Zolangde afnemer geen volledige betaling heeft verricht,kan hĳgeen gebruikmaken van de dienstenvan
SignPeople.

f) Indien de afnemer niet binnen de in lid a genoemde termĳnheeft betaald, ishĳvan rechtswege inverzuim.In
zodanig geval zĳnalle vorderingendie SignPeople op de afnemer heeft onmiddellĳk opeisbaar en heeft
SignPeople, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling het recht de “wettelĳkerentebĳhandelsovereenkomsten”
in rekeningte brengen tot op de datum van de algehele voldoening, een en ander onverminderdde verdere
rechten welkeSignPeople heeft.

g) Allebuitengerechtelĳke (incasso)kosten(waaronder de kostengemaakt voor het opstellen en ter voorbereiding
van een mogelĳke gerechtelĳke procedure), alsmede gerechtelĳke kostenkomen voor rekening van de
afnemer. De buitengerechtelĳke incassokostenworden vermeerderd met € 25,00 registratiekosten.

h) De in de leden Fen G genoemde verhogingen treden uitsluitendin de plaats van vergoeding van vertraging
schade. Naast deze vergoeding kan schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Levering / levertĳd
a) Na de totstandkoming van de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichtingen van de afnemer

zal SignPeople zo spoedig mogelĳk overgaan tot de levering van de diensten en/of producten zoals
vermeld in de overeenkomst.

b) Eenovereengekomen leveringstermĳnisniet fataal en geldt slechtsals zĳnde indicatie en isniet te beschouwen als
fatale termĳn.Mocht de afnemer bĳ aanvang van de overeenkomstmenen dat zĳdensSignPeople geen tĳdige
leveringheeft plaatsgevonden dan dient de afnemer SignPeople in gebreke te stellenen haar een redelĳke
termĳn te geven alsnog tot leveringover te gaan. Mocht opnieuw leveringuitblĳvenwegens omstandigheden die
aan SignPeople zĳntoe te rekenen, dan isde afnemer gerechtigd om over de reedsbetaalde gelden een korting
te bedingen van maximaal 15%overhet totaal betaalde bedrag.

c) SignPeople iseveneens gerechtigd de levering van diensten zonder voorafgaande waarschuwing en met
onmiddellĳke ingang op te schorten of stop te zetten indien:

1) De afnemer op enigerlei wĳzein gebreke blĳft in de nakoming van zĳnverplichtingen uit de overeenkomst of
deze algemene voorwaarden en na ingebrekestellinger geen blĳkvan heeft gegeven alsnog spoedig na te
zullen komen,

2) SignPeople aanwĳzingenheeft dat er misbruikgemaakt wordt van de geleverde diensten al dan niet door
de afnemer,

3) Ersprake isvan een overmacht situatie zoalsgenoemd in artikelOvermacht a.
d) Eendoor SignPeople opgegeven afleveringstermĳnisgebaseerd op de ten tĳde van de offerte voor

SignPeople geldende omstandigheden en op de aan SignPeople verstrektegegevens.
e) Indien SignPeople voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft

die door de afnemer moeten worden verstrekt,zalde afleveringstermĳnnooit eerder ingaan dan op de dag
dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zĳnvan SignPeople.

f) Bĳoverschrĳdingvan de afleveringstermĳnheeft de afnemer geen recht op enige schadevergoeding terzake.
g) SignPeople heeft te allen tĳde het recht in gedeelten af te leveren.
h) Tenzĳschriftelĳkanders isovereengekomen, geschiedt de aflevering van zaken ter plaatse

waar SignPeople zĳn bedrĳf uitoefent.



i) De gebondenheid van SignPeople aan een overeengekomen uiterstetermĳn vervalt indien en zodra
afnemer de opdracht wĳzigt,tenzĳde geringe betekenis van de wĳzigingof de geringe duur van het
oponthoud SignPeople in redelĳkheid niet noodzaakt tot wĳzigingvan de aanvankelĳkdoor hem planmatig
in de tĳd vastgestelde inzetvan productiecapaciteit.

Eigendomsvoorbehoud en zekerheid
Door SignPeople geleverde zaken blĳveneigendom van SignPeople tot op het moment van volledige betaling van al
hetgeen de afnemer uit hoofde van, samenhangend met of voortvloeiend uit de door SignPeople geleverde zaken
aan SignPeople verschuldigd is.Indien wĳzulksnodig oordelen hebben wĳhet recht van de afnemer zekerheidvan de
nakoming van de verplichtingen te eisen.De afnemer heeft niet het recht de niet betaalde zaken in pand te geven
daarop bezitloospandrecht te vestigenof enig ander zakelĳkof persoonlĳkrecht ten behoeve van een derde te
vestigen.Onverminderd het hiervoorin dit artikelbepaalde ishet de afnemer toegestaan de zakenaan derden te
verkopen, doch zulksuitsluitendin de normale bedrĳfsvoering.Alsdan isde afnemer gehouden de verkregengelden
onverwĳldaan SignPeople over te dragen, dan wel, indien niet tegen contante betaling isverkocht, de verkregen
vordering onverwĳldaan ons over te dragen.

Indien ten gevolge van be- of verwerkingde zakendoor de afnemer SignPeople eigendomsrecht rustendop de Sign
People geleverde zaken verloren isgegaan, isde afnemer verplicht onverwĳldten behoeve van SignPeople een
bezitloospandrecht te vestigen op de zaken ontstaan na de be-of verwerking.SignPeople isten alle tĳde gerechtigd
de zakendie zich onder de afnemer (of derden) bevinden, maar bĳ SignPeople in eigendom toebehoren, onder
SignPeople te nemen, zodra wĳ in redelĳkheidkunnen aannemen dat de reële kansbestaat dat de koper niet aan
zĳnverplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat onverlet de rechten zoalsdie voor SignPeople voortvloeien uit het
gemene recht: met name behoudt SignPeople het recht de afnemer na het onder SignPeople nemen van zakentot
schadevergoeding aan te spreken.

De afnemer isverplicht het risicovan brand en diefstal ten aanzien van de niet betaalde zaken te verzekerenen op
verzoek van SignPeople deze verzekeringte tonen. Indien de afnemer een stichting, vereniging, BVenz. is,blĳft het
bestuur cq. de eigenaar van deze rechtsvormpersoonlĳkaansprakelĳkvoor volledige betaling van openstaande
vorderingen na een faillissement.

Verplichtingen van SignPeople
a) Aan de zĳde van SignPeople bestaat een inspanningsverplichtingom de overeengekomen diensten zo

optimaal en zorgvuldigmogelĳk aan de afnemer te verlenen,met inachtneming van de haar ten dienste
staande technische middelen.

b) SignPeople draagt zorg voor de beschikbaarheid van de overeengekomen diensten, waarbĳ zĳzich tot het
uitersteinspant om optimale beschikbaarheid te bieden.

c) Afgiftemateriaal: alle materialen, die betrekkinghebben op de opdracht en die in het kader daarvan aan
afnemer ter beschikkingdienen te worden gesteld, zullenop eersteaanvraag van afnemer aan deze worden
overgedragen, doch slechtsnadat afnemer aan al zĳnverplichtingen jegens SignPeople zal hebben voldaan.

Verplichtingen van de afnemer
a) Voor schade aan SignPeople of derden, veroorzaaktdoor handelen in strĳdmet dit artikel,isde afnemer

aansprakelĳk;deze schade kan op de afnemer worden verhaald.
b) SignPeople isniet aansprakelĳkvoor enige schade aan derden, uit welke hoofde ook, ontstaan door in dit

artikelomschreven gedragingen en/of handelingen van de afnemer. De afnemer vrĳwaartSignPeople voor
en tegen aanspraken van derden uit dien hoofde.

c) Het isde afnemer niet toegestaan zĳnovereenkomst en/of daaruit voortvloeiende rechten aan derden te
verkopen, te verhuren of anderszinsover te dragen of ter beschikking te stellen, tenzĳSignPeople daaraan
voorafgaand uitdrukkelĳkenschriftelĳktoestemming heeft gegeven.

d) Afgiftemateriaal: alle materialen, die betrekkinghebben op de opdracht en die in het kader van de
overeenkomst aan afnemer ter beschikkingwaren gesteld (zoalswerktekeningen, artworketc.), zullenop
eerste aanvraag van SignPeople worden overgedragen, voor zoverniet anders werd overeengekomen.

e) De afnemer heeft het recht een overeenkomst te annuleren voordat SignPeople met de uitvoering van de
overeenkomst begonnen is,mits hĳ de hierdoor voor SignPeople ontstane schade vergoedt. Onder deze
schade wordt begrepen de door de leverancier gederfde winst,waarbĳ tevens in rekeningwordt gebracht
de kostendie de afnemer reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde
productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslagkosten.

Reclame door de afnemer
a) De door SignPeople verstrektegegevens in de offerte zoalso.a. maten en kleurechtheid, rekening

houdende met de gebruikelĳkespelingen en met kleinewĳzigingenin de door SignPeople
geleverde zaken.



Meer in het bĳzonder geldt zulksvoorafwĳkingenvan de gecontracteerde hoeveelheid: ook hier dient de
afnemer rekening te houden met gebruikelĳkespelingen. De door SignPeople geleverde zakenmogen dus
van de omschrĳving in de order afwĳken indien en voor zover het gaat om kleinemaatverschillen,
hoeveelheidsverschillen en ondergeschikte wĳzigingen.

b) SignPeople staat voor kwaliteit;om u te behoeden voor misdrukkene.d. behouden wĳons het recht voor van
10% meer- of minderlevering zonder prĳscorrectie in verband met uitval/misproductie. Het kan zĳndat wĳ alle
artikelen toesturen ondanks kleine afwĳkingen; in het geval dat meer dan 10% van de geleverde artikelenniet
naar wens iswillenwĳu vragen binnen 5 werkdagen na levering contact met ons op te nemen.

c) Houd u a.u.b. rekening met mogelĳke minimale afwĳkingen van plm 5% in zowel druk- of borduurkleuren,
plaatsing en afmeting van uw personalisatie.Dit in verband met mogelĳk gebruik van verschillende
programmatuur en kleurinstellingen,reactiesvan inktenop de verschillendematerialen e.d..

d) Klachten van de afnemer, die betrekkinghebben op gebreken aan zaken die uiterlĳkwaarneembaar zĳn,
moeten door de afnemer binnen 5 dagen na levering,of binnen 5 dagen na factuurdatum indien de zaken
niet aan de afnemer (konden) worden geleverd, aan SignPeople ter kennisworden gebracht. Dit dient te
geschieden per aangetekende brief met daarin een duidelĳke,nauwkeurigeomschrĳvingvan de klacht en
onder opgave van de factuur, waarmee de betreffende zakenzĳngefactureerd. De afnemer dient een
zorgvuldige en tĳdige controle te verrichten.

e) Gebreken die ten tĳde van de levering niet uiterlĳkwaarneembaar waren, noch bĳ een zorgvuldige en tĳdige
controle konden blĳken,moeten door de afnemer binnen 8 dagen na het aan het licht treden van deze
gebreken aan SignPeople ter kennisworden gebracht op de wĳzeals vermeld in lid d. Ieder vorderingsrecht
van de afnemer jegens SignPeople betrekkinghebbend op gebreken in de door SignPeople geleverde
zaken, vervalt indien:

1) de gebreken niet binnen lid d en e hiervoorgestelde termĳnenen/of niet op de daar aangegeven wĳzeaan
SignPeople ter kenniszĳngebracht.

2) de afnemer SignPeople geen/onvoldoende medewerking verleent terzakeeen onderzoek naar de
gegrondheid van de klachten.

3) de afnemer de zakenniet op de juistewĳzeheeft opgesteld, behandeld, gebruikt,bewaard, of onderhouden
of hĳde zaken heeft gebruiktof behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden anders dan door
SignPeople vermeld.

4) De toepassing van het gebruik van de zaken met betrekking tot welke de klachten zĳngeuit door de koper
wordt voortgezet.

5) De in de individuele overeenkomst genoemde garantietermĳn isverstrekenof, indien zo’n termĳn ontbreekt,
de klachten eerstworden geuit nadat een periode van meer dan 2 maanden sedert de levertĳd isverstreken.

f) Alsuw klacht terecht bevonden isen we overeenkomen artikelen te vervangen, houd u er dan rekeningmee
dat de te vervangen artikelen in principe altĳd éérst geretouneerd worden alvorenswĳ tot vervanging over
gaan. In geschillen omtrent de kwaliteitvan de door SignPeople geleverde zaken zal een door SignPeople
aangegeven te goeder naam bekend standbureau een bindende uitspraakdoen.

Persoonsgegevensen juistheid aangeleverde gegevens / documenten
a) De afnemer geeft hierbĳ uitdrukkelĳktoestemming de door hem verstrektegegevens te verwerkenen te

gebruiken ten behoeve van, en op te nemen in een database die SignPeople aanlegt in het kader van
haar dienstverlening.Dezegegevens worden steedsmet inachtneming van de alsdan geldende
privacywetgevingopgeslagen en beheerd.

b) De afnemer kan ten alle tĳde inzage krĳgenin de gegevens die over hem in het databestand van
SignPeople zĳnopgeslagen.

c) SignPeople mag vertrouwenop de juistheid,en de volledigheid van de gegevens zoalsdoor de afnemer
verstrektbĳopdracht. Voor eventuele schadelĳke gevolgen naar aanleiding van onjuistheden, of
onvolledigheden zal de afnemer aansprakelĳkzĳn.

d) Eveneensisde afnemer aansprakelĳkomtrent inbreuk en schenden van copyright, licenties, rechten van
derde enz. van door afnemer aangeleverde documenten (teksten,afbeeldingen, beeldmerken enz.),
SignPeople gaat er vanuit dat de afnemer toestemming heeft van rechthebbende om deze aangeleverde
documenten voor de opdracht te mogen gebruikenen/of dupliceren en/of openbaar maken. Voor
eventuele schadelĳkegevolgen naar aanleiding van onjuistheden,of onvolledigheden zal de afnemer
aansprakelĳk zĳn.

d) Eveneensisde afnemer aansprakelĳkomtrent inbreuk en schenden van copyright, licenties, rechten van
derde enz. van door afnemer aangeleverde documenten (teksten,afbeeldingen, beeldmerken enz.),
SignPeople gaat er vanuit dat de afnemer toestemming heeft van rechthebbende om deze aangeleverde
documenten voor de opdracht te mogen gebruikenen/of dupliceren en/of openbaar maken. Voor
eventuele schadelĳke gevolgen zal de afnemer ook aansprakelĳkzĳn.

Auteursrechten etc.
a) Al het door SignPeople vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelĳketoestemming

van SignPeople niet worden bewerkt of verwerktin andere advertenties enz. dan waarvoor
het oorspronkelĳkgemaakt is.



b) Het auteursrecht,het recht van tekening of model of enig ander intellectueel eigendomsrecht van door
SignPeople verstrekteideeën, concepten of (proef)ontwerpen blĳft volledig bĳ SignPeople en de afnemer
verkrĳgtdoor acceptatie van de opdracht slechtshet recht op eenmalig gebruik voor het doel en in de
omvang zoalshet concrete tussende partĳenvoor ogen stond ten tĳde van de acceptatie van de opdracht,
tenzĳuitdrukkelĳkschriftelĳkanders overeengekomen. In het laatste geval kan hiervoor door SignPeople een
vergoeding bedongen worden. Bĳgebleken schending van het genoemde eigendom isSignPeople
gerechtigd hiervooreen zelf vast te stellendoch redelĳkevergoeding in rekening te brengen.

c) SignPeople behoudt het recht de door de uitvoeringvan de werkzaamheden toegenomen kennisvoor
andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbĳ geen vertrouwelĳkeinformatie ter kennisvan derden wordt
gebracht.

d) De afnemer onthoudt zich van het verveelvoudigen en/of openbaar maken en/of verspreidenvan de
programmatuur en de daarbĳ behorende gebruikersdocumentatie, anders dan noodzakelĳkisvoor het
normale eigen gebruik van de dienst en back-up doeleinden. Bĳhet maken van back-up kopieën zal de
afnemer alle tekens,die bepalend zĳnvoor eigendom en herkomst,onverlet laten.

e) De afnemer onthoudt zich van het (laten)aanbrengen van enige wĳzigingen/of toevoegingen in of het
verwĳderenvan (delen van) programmatuur, ontwerpen en/of enige merken, copyright, notices of andere
aanduidingen zonder voorafgaande schriftelĳketoestemming van SignPeople. SignPeople zal deze
toestemming niet op onredelĳkegronden weigeren, doch zal tevens in de gelegenheid dienen te worden
gesteld op voor haar gebruikelĳkecondities, dergelĳke wĳzigingenzelf uit te (doen) voeren.

f) Het isde afnemer niet toegestaan derden gebruik van de programmatuur en/of de daarbĳ behorende
documentatie te laten maken.

Productiebegeleiding
a) SignPeople zal toezicht houden op de uitvoering van eventueel door of namens de afnemer aan grafische

of andere (productie)bedrĳven te verstrekkenopdrachten.
b) SignPeople zal, tenzĳ uitdrukkelĳkschriftelĳkanders isovereengekomen, nimmer zelfstandig partĳ zĳnbĳ een

dergelĳke overeenkomst met een productiebedrĳf. SignPeople kan de afnemer vertegenwoordigen
tegenover een productiebedrĳf voor zoverdat binnen de opdracht passend is en zulksschriftelĳkisbevestigd.

c) Alvorensde definitieve toestemming tot productie wordt verstrekt,dient de afnemer de laatste drukproef,
revisieproefof het laatste prototype schriftelĳkte hebben goedgekeurd.

d) Ook indien werkzaamheden van SignPeople inzakeproductiebegeleiding niet afzonderlĳkin de offerte zĳn
opgenomen, zullendeze door afnemer worden vergoed.

Ontbinding
a) SignPeople is ten alle tĳde gerechtigd de uitvoering van een overeenkomst op te schorten of deze te

ontbinden als op enig moment mocht blĳkendat de afnemer na ingebrekestellingnalatig blĳftbinnen
redelĳke termĳn alsnog aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, valse of verkeerde
persoonsgegevensheeft doorgegeven, dan wel blĳktdat de afnemer een overeenkomst onder valse
voorwendselsisaangegaan.

b) SignPeople heeft het recht de overeenkomst zonder rechterlĳke tussenkomsten zonder ingebrekestelling
met onmiddellĳke ingang te ontbinden indien de afnemer in staat van faillissementwordt gesteld, in
surseance van betaling verkeert, faillissementdanwel voorlopige surseance van betaling heeft aangevraagd
of een regeling wenst te treffen met haar crediteuren ter afwending daarvan er sprake isvan beslaglegging,
de afnemer onder curatele wordt gesteld, de schuldsaneringnatuurlĳkepersonenwordt aangevraagd of
indien hĳ anderszinsde beschikkingsbevoegdheid over zĳnvermogen of delen daarvan verliest.

c) Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellĳk volledig opeisbaar. De
afnemer isdaarbĳ aansprakelĳkvoor de door SignPeople geleden schade.

d) Terzake aanvaardt SignPeople geen enkele aansprakelĳkheid.
e) Indien de uitvoering van de opdracht door SignPeople wordt opgeschort of beëindigd, heeft SignPeople

recht op volledige betaling van tot op het moment van opschorting of beëindigd verrichtewerkzaamheden
en gemaakte kosten.

Originaliteit
a) SignPeople staat er voor in dat de door haar gecreëerde werkenorigineel zĳnen dat zĳover de desbetreffende

rechten met betrekkingtot het gebruik, zoalsomschreven in de opdracht kan beschikken.

Naamsvermelding
a) SignPeople is,tenzĳdit schriftelĳkwordt uitgesloten, gerechtigd haar ontwerpen te signeren, c.q. haar naam te

doen vermelden in het colofon of op een titelrolof anderszinsop een gebruikelĳkewĳze.
b) Indien SignPeople dit wenst zal het te verveelvoudigen werk,voorzovervan toepassing, worden voorzienvan het

symbool copyright, respectievelĳk,onder vermelding van naam van het buro en het jaar van
eersteopenbaarmaking, en het jaar en/of nummer van een internationaaldepot.



Promotioneel gebruik
a) SignPeople zal, onverminderd hetgeen omtrent de rechten zalworden overeengekomen, gerechtigd zĳnhaar

ontwerp te gebruiken ten behoeve van haar eigen publiciteit. Zĳzaldaartoe uitsluitendtoestemming van afnemer
behoeven, wanneer deze zelfnog niet tot gebruikvan het ontwerp isovergegaan, welke toestemming niet
onredelĳkzalworden geweigerd.

Overmacht
a) Ingeval van overmacht kan de afnemer SignPeople nimmer op haar verplichtingenaanspreken.Van overmacht

isonder meer sprake indien SignPeople wordt verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen door oorlog,
oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming,aardbeving, werkstaking,
bedrĳfsbezetting,uitsluiting,overheidsmaatregelen, defecten aan apparatuur, storingin leveringvan energie en/of
storingenin communicatieve verbindingen inclusieftelecommunicatieve verbindingen.

b) Indien door overmacht SignPeople langer dan een maand niet aan haar verplichtingenkan voldoen zĳnbeide
partĳen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zĳhet met vergoeding van de inmiddels door SignPeople
gemaakte kostenvoor de afnemer.

c) Indien op grond van overheidswege gestelde voorschriftenof uit veiligheidsoverwegingen van SignPeople door
enige omstandigheid niet kan worden gevergd dat hĳde opdracht (verder)uitvoert,heeft SignPeople het recht
de nakoming van zĳnverplichtingen op te schorten.

Aansprakelĳkheid
a) Behalveop de in artikellevering lid b genoemde restitutiekaneen afnemer geen aanspraak maken op enige

vergoeding door SignPeople van welkegeleden schade dan ook ontstaan door het uitblĳvenvan de levering,
tenzĳde afnemer kan bewĳzendat er sprake isvan opzet of grove schuld aan de zĳdevan SignPeople.

b) SignPeople isbĳ een (haar toerekenbare) tekortkoming in de uitvoeringvan een overeenkomstmet de afnemer
behoudens opzet of grove schuld alsookbĳ overmacht niet aansprakelĳkvoordoor de afnemer eventueel
geleden schade en derhalve niet tot enige schadevergoeding gehouden uitwelkehoofde dan ook,met name
niet tot het vergoeden van directe of indirectegevolgschade, waaronder begrepen schade van derden,
winstderving, vertragingsschade etc. De afnemer isuitdrukkelĳkzelfaansprakelĳk voor het gebruik van zĳn
aansluitingen alle schade die hĳ in verband daarmee kan lĳden.

c) Schade alsbedoeld in de leden a en b van dit artikelwelkenaar het oordeel van de afnemer isveroorzaaktdoor
opzet of grove schuld van SignPeople, dient zo spoedig mogelĳk, doch uiterlĳkbinnen14 dagen na het ontstaan
daarvan schriftelĳkaan SignPeople te zĳngemeld. Schade die niet binnen die termĳn isgemeld, komt niet voor
vergoeding in aanmerking, tenzĳde afnemer aannemelĳk maakt dat hĳde schade niet eerder heeft kunnen
melden.

d) SignPeople isniet aansprakelĳkvoor schade aan de zĳdevan de afnemer die isveroorzaaktdoor derden, die al
dan niet gebruikmaken van de dienst van SignPeople.

e) De afnemer vrĳwaartSignPeople voor en tegen alle aanspraken van derden ter zakevan schade die derden
lĳden alsgevolg van het gebruik van de dienst van SignPeople.

f) Inalle gevallen isde maximale schadevergoeding vanwege het door opzet of grove schuld van SignPeople niet
nakomen van overeengekomen dienstenen/of producten gelĳkaan het factuurbedrag dat in de betreffende
overeenkomst isgenoemd.

g) Aansprakelĳkheidvoorschade aan en door motorrĳtuigenvan de afnemer isuitgesloten, behoudens indien en
voor zover SignPeople hiervoor verzekerd is, in welkgeval het volgende geldt. SignPeople isuitsluitend
aansprakelĳkvoorde schade aan, met of door een motorrĳtuigvan de afnemer door hem veroorzaaktop of bĳ
zĳnbedrĳfsterreinenen/of in zĳngebouwen. Ingeval er sprake isvan een verzekerdmotorrĳtuig van een afnemer
komt uitsluitendvoor vergoeding in aanmerking:

1) Het eigen risicodat op basisvan de verzekeringsovereenkomstvoor rekening van afnemer komt;
2) Hetno-claimverliesdat afnemer lĳdtgerekend overeen periode van 24 maanden na de schadedatum. Afnemer

vrĳwaartSignPeople voor alle aanspraken die niet voor vergoeding in aanmerking komen op basisvan
bovenstaande regeling.

h) Het risicoter zake van beschadiging of teloorgaan van zaken en/of gegevens tĳdensvervoerof verzending is
steedsvoor de afnemer, ongeacht of het vervoerof de verzendinggeschiedt door of namens de afnemer,
SignPeople of derden, behoudens indien er sprake isvan grove schuld of opzet aan de zĳde van SignPeople.
Onder vervoeren verzendingwordt mede begrepen transmissievandata door middel van het telefoonnet en
elke daarmee vergelĳkbareverzendingmet behulp van enig technisch middel.

i) Het risicoter zakevan schade aan of andere problemen samenhangend met na afleveringdoor de afnemer
geassembleerde, anderszinsbewerkteof aan andere (on)roerendezakenaangebrachte zaken
issteedsvoor de afnemer.

j) Indien de afnemer de door SignPeople te leverenzakenniet binnen dertig dagen na beëindiging van de
opdracht en voldoening van het ter zakevan die opdracht verschuldigde in ontvangst neemt, worden deze
vanaf dat ogenblik voor rekeningen risicovan de afnemer opgeslagen.

k) De afnemer vrĳwaartSignPeople tegen alle aanspraken van derden die direct of indirect,
middellĳkof onmiddellĳkmet de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden of
leveringensamenhangen.



l) De afnemer heeft nimmer het recht de zaken retour te zenden aan SignPeople, tenzĳSignPeople hiermede
schriftelĳkisakkoord gegaan.

Garantie
a) Van iedere garantie op door de SignPeople geleverde zaken zĳnuitdrukkelĳkuitgesloten:normale slĳtage

(daaronder begrepen geleidelĳke verkleuring,verkrĳgingen glansvermindering), iedere vorm van schade
ontstaan bĳ of na het door de afnemer zelf aanbrengen van zelfklevendematerialen, schade door
ondeskundig of onzorgvuldiggebruik, schade ontstaan na of ten gevolge van na de leveringaangebrachte
veranderingen.

b) SignPeople garandeert de deugdelĳkheid van de constructie van geleverde zakenvoor de duur van maximaal
driemaanden na aflevering, doch nimmer verder strekkenddan de aan SignPeople zelfdoor diens toeleverancier
verstrektegarantie.

c) De garantie voor door SignPeople geleverde, maar door derden vervaardigde zaken, omvat uitsluitendde
door de derden aan SignPeople verleende garantie.

d) Met betrekking tot garantie geldt uitsluitendhet hier gestelde, behoudens voor zover tussende afnemer en
SignPeople schriftelĳkanders isovereengekomen.

Verval van vorderingen
a) Alle rechtsvorderingenvan de afnemer jegens SignPeople, aanspraken op schadevergoeding daaronder

begrepen, vervallenna verloop van een jaar nadat de betreffende vordering/aanspraakisontstaan.

Geheimhouding
a) SignPeople isverplicht alle informatieve van afnemer, die voor hem als vertrouwelĳkkenbaar is,vertrouwelĳk

te behandelen.

Geschillenregeling en toepasselĳk recht
a) Alle geschillen tussenafnemer en SignPeople die uit de overeenkomst voortvloeien zullen, indien niet anders

tussenpartĳen isovereengekomen, door de meest gerede partĳ worden voorgelegd aan de ter zake
bevoegde Nederlandse rechter ter standplaats van SignPeople.

b) Indien bĳ gerechtelĳke uitspraakeen of meer artikelenvan deze algemene voorwaarden ongeldig worden
verklaard,zullenoverige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blĳven en zullen
de afnemer en SignPeople in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige,
dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbĳ zoveel mogelĳk het doel en strekkingvan de
nietige, dan wel vernietigdebepalingen in acht worden genomen.

c) Op de overeenkomst isuitsluitendhet Nederlandse recht van toepassing.

Slotbepalingen
a) De afnemer isniet gerechtigd, behoudens voorafgaande schriftelĳketoestemming van SignPeople, rechten

en plichten uit deze voorwaarden of uit de overeenkomstover te dragen aan derden.
b) De afnemer verleent hierbĳop voorhand toestemming en medewerking aan volledige overdracht door

SignPeople van de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst aan een derde voor zoverde overdracht
noodzakelĳk is in het kader van een bedrĳfsovername van SignPeople zoverSignPeople nakoming van
hetgeen overeen isgekomen met de afnemer garandeert.

c) Wĳzigingeninde bevoegdheid van de afnemer, van zĳnvertegenwoordigersof gemachtigden, zullen– ook
al heeft inschrĳvingdaarvan in openbare registersplaatsgevonden, tegenover SignPeople eerstvan kracht
worden nadat SignPeople daarvan schriftelĳkdoor afnemer in kennisisgesteld.

d) De afnemer isverplicht van iedere voorgenomen adreswĳzigingen/of wĳzigingin de factuurgegevens onverwĳld
schriftelĳkmededeling te doen aan SignPeople. De afnemer kiestin haar relatie tot SignPeople uitdrukkelĳk
domicilie op het laatste door afnemer aan SignPeople schriftelĳkopgegeven adres.

e) De afnemer dient ingeval van een mogelĳk faillissement,surseance van betaling of schuldsaneringsregeling
SignPeople hiervan via haar curator of bewindvoerder onverwĳld in kennis te stellen.

f) De algemene voorwaarden zĳnvermeld op de website van SignPeople en vandaar op te halen; zĳworden
op verzoekkosteloostoegezonden door SignPeople.


