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1.
Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1.1	De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen
Healthy Homes en derden gesloten mondelinge en schriftelijke
overeenkomst(en), op meerwerk, vervolgopdrachten, doorlopende contracten, losse telefonische opdrach-ten, offertes, inschrijvingen op aanbestedingen en op zogenaamde “pitches” (prijsvragen). Deze algemene
voorwaar-den zijn ook van toepassing op geheel nieuwe opdrachten van
dezelfde opdrachtgever, ook als daarbij niet uitdrukke-lijk opnieuw de
toepassing van deze algemene voorwaarden is vastgelegd.
1.2	De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever
of derden wordt uitdrukkelijk uitgesloten tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen. Indien (ook) toepassing van algemene voorwaarden
van de opdrachtgever of derden is overeengekomen, geldt in geval van
tegenstrijdigheid tussen die algemene voorwaarden en de onderhavige
voorwaarden dat de onderhavige voorwaarden prevaleren. Indien een
overeenkomst een of meerdere bepalingen kent die strijdig zijn met
toepasselijke algemene voorwaarden, prevaleert de overeenkomst.

maken en Healthy Homes in de gelegenheid stellen daarover haar zienswijze te geven. Healthy Homes zal in beginsel toestemming geven voor
wijziging van door haar vervaardigde ontwerpen en model-len indien de
opdrachtgever op enig moment wijziging wenst. Healthy Homes kan aan
het geven van toestemming voorwaarden verbinden, waaronder (maar
niet uitsluitend) het verwijderen van verwijzingen naar de naam ‘Healthy
Homes’.
5.3	Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, behoort niet tot de overeenkomst het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten,
merkrechten, handelsnaamrechten, rechten op tekeningen en modellen,
auteursrechten en portretrechten van derden. Voor elke opdracht aan
Healthy Homes tot het wijzigen van bestaande ontwerpen of mo-dellen
garandeert de opdrachtgever dat daarop geen rechten van derden
rusten, dan wel dat hij van de rechthebben-den toestemming heeft.
5.4	Healthy Homes heeft de vrijheid om de naam van opdrachtgever en het
voor opdrachtgever ontwikkelde product te gebruiken voor haar eigen
publiciteit, promotie of anderszins, tenzij anders is overeengekomen.

2. Offerte
	Elke offerte is geldig gedurende de in die offerte genoemde periode. Bij
gebreke van vermelding daarvan vervalt de offerte na een periode van
dertig (30) dagen na dagtekening van de offerte.

6. Honorarium en bijkomende kosten
6.1	Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) tenzij anders vermeld.
Healthy Homes past jaarlijks haar prijzen aan indien de marktomstandigheden daar aanleiding voor geven.
6.2	Naast het overeengekomen honorarium komen ook alle vooraf kenbaar
gemaakte kosten die Healthy Homes ter uitvoering van de overeenkomst
maakt voor rekening van de opdrachtgever.
6.3	Healthy Homes kan haar werk periodiek factureren, of ineens aan het
einde van de opdracht. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30
dagen na factuurdatum.
6.4	Bezwaren met betrekking tot facturen moeten binnen veertien dagen
na factuurdatum schriftelijk bij de Healthy Homes worden gemeld. De
betalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijk bezwaar niet opgeschort.
6.5	Opdrachtgever verricht de aan Healthy Homes verschuldigde betaling
zonder opschorting of verrekening, behoudens verrekening met eventueel op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten.

3. Eenheid interieur / afstemming andere adviseurs
3.1	Indien en voorzover dit naar inzicht van Healthy Homes wenselijk of
noodzakelijk is voor de uitvoering van de over-eenkomst, kan Healthy
Homes ervoor kiezen om werkzaamheden te laten verrichten door
derden. Indien de opdracht-gever dat wenst, kan Healthy Homes werkzaamheden namens opdrachtgever aan derden opdragen en/of daarvoor
of-fertes aanvragen.
3.2	Indien Wanneer opdrachtgever (delen van) een opdracht tegelijkertijd
aan meerdere opdrachtnemers wenst te ver-strekken, zal opdrachtgever Healthy Homes hierover (zoveel mogelijk vooraf ) informeren en de
gegevens van die an-dere ontwerpers/adviseurs aanreiken.
4. Uitvoering overeenkomst
4.1.	Voordat tot aankoop of vervaardiging wordt overgegaan van enig door
Healthy Homes vervaardigd ontwerp, model interieur-idee, dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste versie te controleren
en goed te keuren. Op verzoek van Healthy Homes dient opdrachtgever
zijn goedkeuring schriftelijk al dan niet per email te bevestigen.
4.2.	Indien Healthy Homes voor de opdrachtgever interieurmaterialen, meubels of andere goederen aankoopt, vervaardigt of laat vervaardigen en
aan opdrachtgever levert, blijven die eigendom van Healthy Homes zolang de opdrachtgever niet volledig aan al zijn (betalings)verplichtingen
uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan.
4.3.	Een door Healthy Homes opgegeven termijn voor het volbrengen van de
overeenkomst heeft een indicatieve strek-king en dat betreft derhalve
geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.4.	Alle voor het werk eventueel vereiste vergunningen, ontheffingen,
goedkeuringen etcetera worden door de opdracht-gever zelf verzorgd.
Opdrachtgever beoordeelt ook zelf of en in hoeverre die vereist zijn. Het
ontbreken of vervallen van enige vergunning, ontheffing of goedkeuring
kan niet aan Healthy Homes worden toegerekend.
5. Rechten van intellectuele eigendom
5.1	Healthy Homes heeft en behoudt alle uit de overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectuele eigendom, inclu-sief, maar niet beperkt
tot, het modellenrecht en het auteursrecht, toe aan Healthy Homes,
ongeacht of het ontwerp of model aan opdrachtgever of aan derden ter
hand is gesteld.
5.2	Indien opdrachtgever na het einde van de opdracht veranderingen in het
interieur wil aanbrengen, zal hij dat vooraf aan Healthy Homes kenbaar
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7. Aansprakelijkheid
7.1	Healthy Homes sluit elke aansprakelijkheid uit voor fouten van derden,
ongeacht of die namens de opdrachtgever zijn ingeschakeld of door
Healthy Homes voor eigen rekening bij de uitvoering van het werk zijn
betrokken. Healthy Homes is niet aansprakelijk voor gebreken (of voor
schade als gevolg van gebreken) aan door of op advies van Heal-thy
Homes aangekochte of vervaardigde interieurmaterialen, meubels of
andere goederen. Healthy Homes is voorts niet aansprakelijk voor overschrijdingen van prijsopgaven of termijnen van toeleveranciers of andere
derden.
7.2	Healthy Homes sluit elke aansprakelijkheid uit voor gevolgschade zoals
winstderving, werkstagnatie en/of verlies van klanten of opdrachten.
7.3	Indien en voor zover Healthy Homes aansprakelijk is, is haar aansprakelijkheid in alle gevallen - tenzij deze te wij-ten is aan opzet of
grove schuld van Healthy Homes – beperkt tot het bedrag dat de door
aansprakelijkheidsverzeke-ring van Healthy Homes terzake wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of
schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid
van Healthy Homes in alle gevallen beperkt tot het honorarium waarop
Healthy Homes voor de betreffende opdracht aanspraak heeft.
8. Overige bepalingen
8.1	Op alle overeenkomsten met Healthy Homes is Nederlands recht van
toepassing. Geschillen zullen uitsluitend wor-den voorgelegd aan de
bevoegde rechter van het arrondissement Haarlem.
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