
Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden 
Thinium Audioboekproducties B.V. – Weesp 

31-12-2019 

 

1 

 

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden 

Thinium Audioboekproducties B.V. 

Gevestigd en kantoorhoudende te Weesp 

Artikel 1. Definities 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

1. Thinium: Thinium Audioboekproducties B.V. 

2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wie de Thinium krachtens 

een overeenkomst van opdracht diensten en/of werkzaamheden verricht; 

3. Wederpartij: iedere (rechts)persoon, die met Thinium een overeenkomst heeft afgesloten of 

wenst af te sluiten. In het bijzonder de Opdrachtgever als bedoeld in artikel 1 lid 2; 

4. Opname: elke vastlegging van geluid, gemaakt met het doel tot of geschikt voor het maken van 

een digitaal geluidsbestand, tenzij anders aangegeven; 

5. Digitaal bestand:  digitaal geluidsbestand; 

6. Materiaal: alle door Opdrachtgever aangeleverde pdf’s, teksten, websites, schetsen, adviezen, 

rapporten en andere voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan;  

7. Schoon gemonteerd uur: Hieronder wordt verstaan de ingesproken opnames welke na 

studiobewerking gereed zijn om aan consumenten te worden aangeboden. 

Artikel 2. Algemeen 

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst 

tussen Thinium en Opdrachtgever.  

2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze 

uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 

3. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden 

uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk door Thinium zijn aanvaard. 

4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden is 

geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene 

Voorwaarden.  

Indien één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of 

gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan wel anderszins onverbindend zijn, 

blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Thinium en 

Opdrachtgever zullen nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen 

overeenkomen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht 

worden genomen. 

Artikel 3. Totstandkoming en aanbieding 

1. Een offerte of een ander aanbod van Thinium is vrijblijvend en is geldig voor de duur van dertig 

(30) dagen. Thinium is niet verplicht om een aanvaarding na het verstrijken van deze periode 

aan te nemen, maar indien Thinium daartoe overgaat, geldt de offerte of het aanbod alsnog als 

aanvaard. 

2. Thinium kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever 

redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte(s) of aanbieding(en), dan wel een onderdeel daarvan, 

een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

3. Ieder door Thinium gedane aanbod gericht tot een Wederpartij is louter en alleen van toepassing 

op deze Wederpartij. Dit aanbod mag, tenzij met instemming van Thinium, niet worden 

vermenigvuldigd en/of op enige andere wijze aan derden beschikbaar worden gesteld of ter 

inzage worden gegeven. 

4. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Thinium eerst tot stand nadat 

Thinium een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk deze heeft bevestigd, waarbij de 

datum van bevestiging bepalend is.  

5. De overeenkomst komt tot stand door de ondertekening van de offerte door Opdrachtgever. 
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6. Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte of het aanbod, maar 

er desondanks mee instemt dat Thinium werkzaamheden verricht of producten levert die binnen 

de omschrijving van de offerte of het aanbod vallen, of die indruk wekt, dan wordt de offerte of 

het aanbod als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever Thinium verzoekt 

bepaalde werkzaamheden te verrichten of producten te leveren zonder een offerte af te wachten. 

7. Indien de aanvaarding door de Opdrachtgever afwijkt van het in de offerte overeengekomen 

aanbod, is Thinium daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig 

deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de Thinium anders aangeeft. 

8. De door de Thinium opgegeven levertijden zijn indicatief en geven Opdrachtgever bij 

overschrijding geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is 

overeengekomen. 

9. Indien de Thinium met de Opdrachtgever meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden voor 

alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige Algemene Voorwaarden, ongeacht of deze 

al dan niet expliciet van toepassing zijn verklaard. 

10. (Prijs)afspraken in eerdere aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige 

overeenkomsten. 

Artikel 4. Overeenkomst van Opdracht 

1. Alle verstrekte opdrachten worden door de Thinium uitsluitend aanvaard en uitgevoerd op basis 

van een overeenkomst van opdracht tussen Wederpartij en Thinium. 

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst 

1. Thinium zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van 

goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand van 

de wetenschap en technische mogelijkheden. 

2. Thinium behoudt zich het recht voor om opdrachten te weigeren. 

3. Thinium stelt de wijze van de uitvoering van de overeenkomst vast, voor zover tussen partijen 

niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Thinium het 

recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

5. Bij het verrichten van werkzaamheden door derden wordt de toepasselijkheid van artikel 7:404, 

7:407 lid 2 en 7:409 BW uitdrukkelijk uitgesloten. 

6. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, bescheiden, materialen en/of van het te bewerken 

product, waarvan Thinium aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever 

redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de 

overeenkomst, tijdig aan Thinium worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de 

overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Thinium zijn verstrekt, heeft de Thinium het 

recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende 

extra kosten volgens gebruikelijk tarief aan Opdrachtgever in rekening te brengen. 

7. Thinium is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Thinium is 

uitgegaan van de door Opdrachtgever verstrekte en/of onvolledige gegevens, tenzij deze 

onjuistheid of onvolledigheid voor Thinium kenbaar behoorde te zijn. 

8. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Thinium de 

uitvoering van die onderdelen tot de volgende fase opschorten, totdat Opdrachtgever de 

resultaten goedkeurt conform de acceptatieprocedure in artikel 7. 

9. Indien door Thinium en/of door haar ingeschakelde derden werkzaamheden worden verricht op 

locatie van, of aangewezen door, Opdrachtgever, vergoedt de Opdrachtgever de door de Thinium 

en/of de door haar ingeschakelde derden te maken verblijfs-, reiskosten en andere redelijke 

kosten. Tevens draagt Opdrachtgever zorg voor door Thinium en/of de door haar ingeschakelde 

derden in redelijkheid gewenste faciliteiten. 

10. Opdrachtgever vrijwaart Thinium voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de 

uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan de Opdrachtgever 

toerekenbaar is. 
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Artikel 6. Beschikbaar gesteld materiaal door Opdrachtgever 

1. De kosten van verzending aan Thinium van het te leveren materiaal en dergelijke en de opslag 

daarvan, komen voor rekening van de Opdrachtgever. 

2. Alle materialen blijven eigendom van Opdrachtgever. Thinium zal geen eigendomsaanspraken 

doen op de materialen. Na beëindiging van de Overeenkomst zal Thinium alle materialen 

maximaal zes (6) maanden bewaren. Daarna worden de Materialen en Digitale bestanden 

vernietigd of verwijderd. 

3. Alle eigendom op het aangeleverde materiaal berust uitsluitend bij Opdrachtgever. Thinium 

verkrijgt het recht om het geleverde materiaal te gebruiken voor de duur van de overeenkomst in 

overeenstemming met de voorwaarden die in de overeenkomst zijn vastgesteld. 

4. De door de Opdrachtgever aan Thinium toevertrouwde materialen, van welke aard dan, ook zal 

hij bewaren met de zorg van een goed bewaarder. 

5. Thinium is gerechtigd de zaken die zij van Opdrachtgever onder zich heeft, onder zich te houden, 

totdat Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Thinium heeft voldaan, tenzij 

Opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. 

Artikel 7. Levering, onderzoek & reclameren 

1. Wanneer het digitale bestand of deel daarvan naar het oordeel van Thinium is afgerond, zal 

Thinium het digitale bestand ter beschikking stellen aan Opdrachtgever. Indien van toepassing 

zal Thinium tevens de bijbehorende documentatie ter beschikking stellen aan Opdrachtgever.   

2. Gedurende drie weken nadat Thinium het ontwikkelde ter beschikking heeft gesteld, heeft 

Opdrachtgever de mogelijkheid om te controleren en Thinium van feedback te voorzien.  

3. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 4 (vier) dagen 

na ontdekking te worden gemeld aan de Thinium. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd 

mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Thinium in staat is adequaat te 

reageren. 

4. Indien Opdrachtgever Thinium voorziet van feedback op het digitale bestand, dan zullen partijen 

de feedback bespreken. Vervolgens kan Opdrachtgever na overleg met Thinium verzoeken 

eventuele aanpassingen door te voeren.  

5. Indien de klacht gegrond is, zal de Thinium de werkzaamheden alsnog verrichten zoals 

overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit 

laatste dient door Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. 

6. Indien het alsnog verrichten van overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol 

is, zal Thinium slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het in artikel 13 bepaalde. 

7. Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de het digitale bestand en het gebruik 

daarvan wanneer de Opdrachtgever het digitale bestand in gebruik neemt. Verder is Thinium 

uitdrukkelijk niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige fouten of schade indien 

Opdrachtgever of een door Opdrachtgever ingeschakelde derde wijzigingen heeft aangebracht in 

de door Thinium digitale bestanden.   

 

Artikel 8. Vergoedingen en tarieven 

1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste vergoeding 

overeenkomen. 

2. De vergoeding wordt vastgesteld op basis van de schoon gemonteerde uren, dat wil zeggen de 

ingesproken opnames welke na studiobewerking door Thinium gereed zijn om aan consumenten 

te worden aangeboden; 

3. Indien Opdrachtgever verzoekt om aanvullende werkzaamheden of diensten die buiten 

de Overeenkomst vallen, oftewel verzoekt om meerwerk, zullen Partijen daarover in overleg 

treden en zal/kan Thinium een aanbod doen. Thinium zal het meerwerk pas uitvoeren na 

aanvaarding van het aanbod door opdrachtgever.  

4. Voor meerwerk waarvan Thinium kan aantonen dat het redelijkerwijs noodzakelijk is voor 

de levering van de Diensten, of dat redelijkerwijs volgt uit de instructies van Opdrachtgever, heeft 

Thinium geen toestemming nodig. Dergelijke werkzaamheden worden op basis van de 
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tariefkaart, welke als bijlage bij de Overeenkomst is gevoegd uitgevoerd. 

Overige gemaakte kosten kunnen tevens in rekening worden gebracht.  

5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden kan de Thinium de verschuldigde 

kosten periodiek in rekening brengen. 

6. Alle prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede 

verzend- en eventuele verpakkings- en transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 

7. De door Thinium verzonden facturen zijn niet bindend, indien op de facturen bij vergissing 

onjuiste bedragen worden vermeld; Thinium heeft het recht om correctiefacturen na te zenden. 

8. Thinium heeft het recht – zonder voorafgaand schriftelijke mededeling – per 1 januari van ieder 

kalenderjaar de overeengekomen vergoedingen en tarieven te verhogen met maximaal het door 

het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorafgaande jaar. 

9. Thinium is in geval van prijsstijging, buiten de inflatie, gerechtigd de vergoedingen en tarieven te 

verhogen indien diensten van derden om welke reden dan ook worden gewijzigd; dit geldt ook 

indien lonen, salarissen, sociale lasten, koersen, belastingen en dergelijk, (wettelijke) wijzigingen 

ondergaan. 

10. Thinium zal de Wederpartij tot verhoging van de vergoedingen en/of tarieven op grond van lid 8 

schriftelijk kenbaar maken. Thinium zal daarbij de omvang van en de datum waarop de 

verhoging zal ingaan, vermelden. 

11. Thinium zal de Opdrachtgever het voornemen tot verhoging van de in lid 8 te brengen kosten of 

tarief schriftelijk melden. Thinium zal daarbij de omvang van de verhoging vermelden en de 

datum waarop deze ingaat. 

12. Indien Opdrachtgever de door de Thinium kenbaar gemaakte verhoging van de vergoeding of 

tarief niet wenst te aanvaarden, is de Opdrachtgever gerechtigd binnen 31 dagen, na bedoelde 

kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen. 

 

Artikel 9. Betaling 

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden dient de door 

de Opdrachtgever verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen dertig (30) dagen 

factuurdatum. Bezwaar tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichtingen 

niet op. 

2. Thinium kan van Opdrachtgever een aanbetaling verlangen op het verschuldigde bedrag 

verlangen welke niet meer dan 50% van de verwachte kosten bedraagt. Wanneer vooruitbetaling 

is bedongen, kan de Opdrachtgever geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de 

overeenkomst, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. 

3. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze nadat hij 

door de Thinium is gewezen op de te late betaling en Thinium de Opdrachtgever een termijn van 

vijf werkdagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het 

uitblijven van de betaling binnen deze vijf-dagen termijn, over het nog verschuldigde bedrag de 

wettelijke rente verschuldigd. Thinium is tevens gerechtigd de door hem gemaakte 

buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.  

Deze incassokosten bedragen maximaal:  

15% over de openstaande bedragen tot € 2.500,-;  

10% over de daaropvolgende € 2.500,- en  

5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 250,-.  

De Thinium kan ten voordele van de Opdrachtgever afwijken van de genoemde bedragen en 

percentages. 

4. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens 

onverwijld aan de Thinium te melden. 

5. In geval van liquidatie, faillissement, toelating van Opdrachtgever tot de wettelijke 

schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of surséance 

van betaling van de Opdrachtgever, zijn de vorderingen van de Thinium op Opdrachtgever direct 

opeisbaar. 

6. Betalingen strekken in eerste plaats in vermindering van de kosten, vervolgens in mindering van 

de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 
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Artikel 10. Annulering 

1. Indien de Opdrachtgever de Opdracht annuleert binnen 48 uur na bevestiging van de opdracht 

en Thinium nog geen aanvang heeft gemaakt met de werkzaamheden, dan is de Opdrachtgever 

niet gehouden de overeengekomen vergoeding te betalen.  

2. Indien de Thinium aanvang heeft gemaakt met de werkzaamheden en de Opdrachtgever deze 

alsnog wenst te annuleren wordt minimaal de vergoeding van 2 (twee) schoongemonteerde uren 

exclusief BTW als annuleringskosten bij de Opdrachtgever in rekening gebracht, onverminderd 

het recht op volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst.  

Artikel 11. Wijziging van de overeenkomst 

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat het voor een behoorlijke uitvoering 

van de overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te 

vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig 

aanpassen. 

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het 

tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Thinium zal de Wederpartij 

hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. 

3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve 

consequenties heeft, zal Thinium de Opdrachtgever hierover inlichten. 

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal Thinium daarbij aangeven in hoeverre de 

wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg 

heeft. 

5. De overeenkomst tussen Thinium en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, 

tenzij uit de aard van de overeenkomst voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders 

overeenkomen. 

Artikel 12. Overmacht 

1. Onder ‘overmacht’ wordt ten deze verstaan: elke van de wil van Thinium onafhankelijke 

omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, 

voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, 

werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand of andere ernstige 

verstoringen in het bedrijf van Thinium of diens leveranciers of door haar ingeschakelde derden. 

2. Wanneer een dergelijke overmachtssituatie zich voordoet bij een door Thinium ingeschakelde 

(rechts)persoon en die zich jegens Thinium op overmacht beroept, zal dit mede als een bij 

Thinium zelf aanwezige overmachtssituatie worden aangemerkt die jegens de Wederpartij werkt.  

3. Indien naar het oordeel van Thinium de overmacht van tijdelijk aard zal zijn, heeft Thinium het 

recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de 

overmacht oplevert, zich niet meer voordoet. 

4. Is naar het oordeel van Thinium de overmachtssituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen 

een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen. 

5. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan 

onmiddellijk in kennis te stellen. 

6. Gehele of gedeeltelijke ontbinding dan wel annulering van een overeenkomst in geval van een 

overmachtssituatie van blijvende aard dient per aangetekende brief medegedeeld te worden. 

7. Thinium is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de 

betreffende overeenkomst zijn verricht in de periode vóór het tijdstip dat van de overmacht 

veroorzakende omstandigheid is gebleken. 

8. Wanneer de uitvoering van de overeenkomst op grond van overmacht wordt opgeschort of 

ingeval van een overmachtssituatie van blijvende aard Thinium of de Wederpartij de 

overeenkomst opzegt, is Thinium niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook van een 

Wederpartij, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade. 
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Artikel 13. Aansprakelijkheid 

1. Indien Thinium aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in 

deze bepaling is geregeld. 

2. Thinium is niet aansprakelijk voor: 

• Afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door Opdrachtgever 

goedgekeurde of gecorrigeerde digitale bestanden; 

• Schade aan door Thinium van Opdrachtgever ontvangen en door Opdrachtgever te bewerken 

of te verwerken materialen of producten, indien Opdrachtgever aan Thinium niet uiterlijk bij 

het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van 

deze materialen of producten; 

• Voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste 

besparingen en schade door bedrijfsstagnatie; 

• Onrechtmatig gebruik door Opdrachtgever van het geleverde. 

3. Indien Thinium aansprakelijk is voor schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het 

bedrag van de door de verzekeraar van Thinium te verstrekken uitkering, althans tot maximaal 

het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid 

betrekking heeft. 

4. Eventuele schadeclaims dienen onverwijld na het ontstaan van de schade schriftelijk bij Thinium 

te worden ingediend. 

5. De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid voor schade 

gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Thinium of haar 

ondergeschikten of door haar ingeschakelde derden. 

Artikel 14. Vrijwaringen 

1. Opdrachtgever vrijwaart Thinium voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van 

intellectueel eigendom op de door Opdrachtgever verstrekte materialen, zaken of gegevens, die 

bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. 

2. Indien Opdrachtgever aan Thinium informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. 

verstrekt, garandeert zij dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software etc vrij 

zijn van virussen en defecten. 

Artikel 15. Risico-overgang 

1. Opdrachtgever dient het digitale bestand direct na gereedkoming af te nemen, respectievelijk in 

ontvangst te nemen. Wanneer de zaken voor Opdrachtgever beschikbaar zijn of ter aflevering bij 

Opdrachtgever worden aangeboden, doch door de Opdrachtgever om wat voor reden dan ook 

niet worden afgenomen, vindt levering plaats door een schriftelijke mededeling. 

2. Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van overeenkomst zijn, gaat op 

Opdrachtgever over op het moment waarop deze zaken juridisch en/of feitelijk aan 

Opdrachtgever worden geleverd en daarmee in de macht van Opdrachtgever of van een door 

Opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht c.q. op het moment dat zaken gereed liggen 

voor levering, één en ander nadat Opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is gesteld. 

3. Het verzenden van de uitgevoerde opdracht geschiedt voor risico van de Opdrachtgever. 

Artikel 16. Tussentijdse opzegging 

1. De duur van de overeenkomst wordt vastgelegd in de overeenkomst. Indien er geen duur is 

opgenomen geldt voor een duurovereenkomst dat deze wordt aangegaan voor de duur van 1 (één) 

jaar en dat deze telkens stilzwijgend wordt verlengd met eenzelfde termijn. Indien een 

ingeschakelde derde bezwaar maakt tegen de uitvoering van de overeenkomst, is Thinium 

gerechtigd de overeenkomst tussentijds te ontbinden. 

2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden door Opdrachtgever, heeft Thinium recht op 

compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er 

feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Thinium zijn toe te 

rekenen. Voorts is de Opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de vergoedingen voor tot 
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dan toe verrichte werkzaamheden, de gemaakte kosten en de kosten voortvloeiend uit de 

eventueel door Thinium voor de vervulling van de opdracht noodzakelijkerwijze aangegane 

verbintenissen met derden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte 

werkzaamheden zullen na betaling van de vermelde kosten onder voorbehoud ter beschikking 

worden gesteld aan Opdrachtgever. 

3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, zal Thinium  in overleg 

met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan 

derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan 

Opdrachtgever toerekenbaar zijn. 

Artikel 17. Opschorting en ontbinding 

1. Thinium mag de Overeenkomst op elk moment opschorten of opzeggen zonder dat daartoe een 

ingebrekestelling is vereist, indien: 

- opdrachtgever failliet is verklaard; 

- opdrachtgever surseance van betaling is verleend; 

- de onderneming van opdrachtgever wordt ontbonden of geliquideerd; 

- er beslag is gelegd op (een deel van) het vermogen van opdrachtgever. 

2. Voorts is Thinium bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden 

voordoen welk van dien aard zijn, dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar 

maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich 

anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding 

van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Thinium op Opdrachtgever 

onmiddellijk opeisbaar. Indien Thinium de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt 

zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. 

4. Thinium behoudt zich steeds het recht voor schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 18. Privacy en gegevensbescherming 

1. De door Thinium verzamelde persoons- en bedrijfsgegevens dienen uitsluitend voor de correcte 

uitvoering van de door Thinium aangegane overeenkomsten en ter uitvoering van de aan 

Thinium als inhoudsplichtige opgelegde wettelijke voorschriften. Behoudens een wettelijke 

verplichting daartoe zal Thinium de in de voorgaande zin bedoelde gegevens op geen enkele wijze 

openbaar maken of verstrekken aan derden. Thinium zal al hetgeen doen dat redelijkerwijs van 

haar verlangd kan worden om te voorkomen dat derden in bezit komen van de aan Thinium 

verstrekte gegevens. 

Artikel 19. Verbod tot overdracht 

1. De Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst(en) met 

Thinium over te dragen aan derde(n), behoudens voorafgaande toestemming daarvoor van 

Thinium. 

Artikel 20. Geheimhouding 

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en 

omstandigheden, die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, van elkaar of uit 

andere bron, aan de andere partij ter kennis komen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat 

openbaarmaking of mededeling aan derden, Thinium of Opdrachtgever schade zou kunnen 

berokkenen. Derden, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken, worden ten 

aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde 

vertrouwelijke behandeling gebonden.  

2. Indien Thinium op grond van een wettelijke bepaling, rechterlijke uitspraak of door een mediator 

vastgestelde overeenkomst gehouden is vertrouwelijke informatie mede te verstrekken aan de 

door de wet of bevoegde rechter aangewezen derden, en Thinium zich ter zake niet kan beroepen 

op een wettelijke dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, 



Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden 
Thinium Audioboekproducties B.V. – Weesp 

31-12-2019 

 

8 

 

is Thinium niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet 

gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan. 

Artikel 21. Intellectueel eigendom 

1. Onder de opschortende voorwaarde dat Opdrachtgever de vergoedingen conform artikel 9 heeft 

voldaan draagt Thinium alle IE-rechten op het digitale bestand over aan Opdrachtgever. 

2. Alle door Thinium verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, 

schetsen, tekeningen, software etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door 

Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Thinium worden 

verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de 

verstrekte stukken anders voortvloeit. 

3. Thinium behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis 

voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter 

kennis van derden wordt gebracht. 

Artikel 22. Geschillen 

1. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben 

ingespannen een geschil in onderling overleg en indien gewenst op voorspraak van een der 

partijen met behulp van een mediator te beslechten. 

2. Mocht de uitkomst hiervan niet bevredigend zijn, hetgeen een der partijen schriftelijk en met 

argumenten waarom niet aan de wederpartij kenbaar moet maken, dan staat de weg open voor 

een rechterlijke procedure. Deze procedure zal worden voorgelegd aan de Rechtbank te 

Amsterdam.  

Artikel 23. Toepasselijk recht 

Op deze Algemene Voorwaarden en op alle Overeenkomsten en Aanbiedingen is uitsluitend 

Nederlands recht van toepassing. 

 

(1)Weesp, 31 december 2019 

 

 


