
1. ALGEMEEN

Identity Now (hierna: IDN) is de handelsnaam van de door G.F. 

Vintcent gedreven onderneming, ingeschreven onder nummer 

50589881 bij de Kamer van Koophandel.

Opdrachtgever: Elke partij die leveringen en/of diensten van IDN 

afneemt.

 

2. TOEPASSELIJKHEID

a.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle 

offertes, aanbiedingen, overeenkomsten, opdrachten, 

leveringen en diensten aangeboden door, of gesloten met IDN. 

b.  De toepassing van bepalingen of voorwaarden van de 

opdrachtgever is uitdrukkelijk uitgesloten.

c.  Een afwijking van deze voorwaarden is slechts geldig indien die 

afwijking schriftelijk is overeengekomen. 

d.  Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden 

nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van 

deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en 

zullen IDN en opdrachtgever in overleg treden ten einde een 

vervangende bepaling overeen te komen, welke zoveel als 

mogelijk recht doet aan doel en de strekking van de nietige c.q. 

vernietigde bepaling. 

 

3. OVEREENKOMST

a.  Met IDN gesloten overeenkomsten, alsmede wijzigingen en/

of aanvullingen, zijn voor IDN slechts bindend voorzover deze 

schriftelijk door IDN zijn aangegaan. 

b.  Kennelijke vergissingen, waaronder rekenfouten, 

administratieve fouten en schrijffouten,  kunnen te allen tijde 

door IDN worden hersteld.

c.  Door IDN gedane aanbiedingen en offertes zijn geldig 

gedurende de daarin vermelde geldigheidstermijn. Bij gebreke 

van vermelding van deze termijn, geldt een geldigheidsduur 

van vier weken. Na het verstrijken van deze termijn kan IDN niet 

langer aan de aanbieding c.q. offerte worden gehouden.  

4. PRIJZEN

a.  Alle geoffreerde prijzen zijn steeds exclusief omzetbelasting 

(btw) en andere door de overheid opgelegde heffingen.  

b.  De vergoeding door opdrachtgever verschuldigd aan IDN 

voor de door IDN verleende diensten bestaat ofwel uit een 

vaste vooraf overeengekomen vergoeding ofwel uit de som 

van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het 

overeengekomen uurtarief. Indien de door opdrachtgever aan 

opdrachtnemer te betalen vergoeding zal worden berekend 

aan de hand van het aantal gewerkte uren, zal hier het vooraf 

afgesproken uurtarief exclusief BTW aan ten grondslag liggen. 

Naast de overeengekomen vergoeding komen ook de kosten, 

die IDN voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor 

vergoeding in aanmerking.

c.  De vergoeding voor IDN is niet afhankelijk van de uitkomst van 

de verleende opdracht en is verschuldigd naar mate door IDN 

werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.

d.  IDN is gerechtigd gedurende de werkzaamheden tussentijds 

een deelfactuur te sturen. 

e.  IDN is bevoegd om voorafgaand aan de werkzaamheden 

geheel of gedeeltelijk vooruitbetaling te verlangen.

5. PRIJSWIJZIGINGEN

IDN is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien:

a.  sprake is van in redelijkheid onvoorzienbare wijziging van 

omstandigheden. 

b.  de inhoud van de opdracht door instructie van de 

opdrachtgever wijzigt of extra werkzaamheden het gevolg zijn 

van verstrekking door de opdrachtgever van onduidelijk en/of 

ondeugdelijk materiaal.

6.  UITVOERING

a.  IDN zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en 

overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 

Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden en het beoogde 

resultaat is sprake van een inspanningsverplichting aan de zijde 

van IDN. 

b.  Indien en voor zover een goede uitvoering van de 

overeenkomst dit vereist, heeft IDN het recht bepaalde 

werkzaamheden te laten verrichten door derden. IDN behoeft 

opdrachtgever hiervan niet op de hoogte te stellen. 

c.  De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, 

waarvan IDN aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan 

de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze 

noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig 

aan IDN worden verstrekt. 

d.  Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde 

gegevens niet of niet tijdig aan IDN zijn verstrekt, heeft IDN 

het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten 

en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens 

de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te 

brengen.

e.  IDN is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, 

ontstaan doordat IDN is uitgegaan van door de opdrachtgever 

verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze 

onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te 

zijn.

f.  De opdrachtgever zal zorg dragen voor voldoende verzekering 

van eventueel door haar aan IDN ter beschikking gestelde zaken. 

IDN draagt geen aansprakelijkheid voor diefstal, tenietgaan of 

beschadiging van deze zaken.

g.  Bij het uitblijven van de door de opdrachtgever te verrichten 

prestatie is IDN gerechtigd haar leveringen en prestaties op te 

schorten, onverminderd het recht van IDN om nakoming van 

de overeenkomst of schadevergoeding te vorderen.
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7.  LEVERING C.Q. VOLTOOIING 

a.  IDN spant zich in om conform de in de overeenkomst 

aangegeven termijn te leveren. 

b.  De overeengekomen termijn is bij benadering opgegeven en 

derhalve, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, niet bindend.

c.  Overschrijding van de termijn kan in beginsel niet tot 

ontbinding van de overeenkomst leiden, noch tot opschorting 

van de betalingsverplichtingen door de opdrachtgever. In een 

dergelijk geval zal de opdrachtgever aan IDN bij aangetekend 

schrijven een redelijke termijn verlenen om alsnog aan haar 

verplichtingen te voldoen. 

8. ONTBINDING

a.  Ontbinding van de overeenkomst is slechts mogelijk voor zover 

voortzetting van deze overeenkomst door de partij die de 

ontbinding inroept niet langer gevergd kan worden.

b.  De nalatige partij is schadeplichtig voor zover de andere partij 

schade heeft geleden of kosten heeft gemaakt. 

c.  Indien ontbinding door opdrachtgever geschiedt, is deze 

gehouden voor de de door IDN al verrichte werkzaamheden 

een redelijke door IDN te bepalen vergoeding te betalen, 

alsmede aan IDN te vergoeden de met de ontbinding verband 

houdende schade en kosten. 

d.  Indien ontbinding door IDN geschiedt als gevolg van 

belemmering door de opdrachtgever van uitvoering van de 

opdracht, dan is opdrachtgever de gehele aanneemsom 

verschuldigd vermeerderd met de eventueel door IDN geleden 

schade.

e.  IDN kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder 

rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met 

onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen, 

indien de opdrachtgever - al dan niet voorlopig - surséance 

van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de 

opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd, indien 

de opdrachtgever besluit haar faillissement of verzoek tot 

toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen 

aan te vragen, een regeling tracht te treffen om haar schulden 

te saneren, danwel anderszins haar beschikkingsbevoegdheid 

(bijvoorbeeld vanwege beslaglegging) verliest of indien 

de onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders 

dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van 

ondernemingen. Opdrachtgever is verplicht IDN terstond in te 

lichten ingeval een omstandigheid zoals hiervoor beschreven 

zich voordoet. IDN zal wegens deze beëindiging nimmer tot 

enige schadevergoeding gehouden zijn.

f.  Ontbinding van de overeenkomst door één der partijen 

geschiedt schriftelijk en onder opgaaf van redenen.

9.  GEHEIMHOUDING

IDN en opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van 

alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun 

overeenkomst van elkaar c.q. vanuit andere bron hebben 

verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door de 

andere partij is medegedeeld of als dit redelijkerwijs blijkt uit de 

aard van de informatie. 

10. OVERMACHT

Geen recht tot ontbinding van deze overeenkomst bestaat in 

geval van tijdelijke overmacht, tenzij instandhouding van de 

overeenkomst niet kan worden gevergd.

11. BETALINGEN

a.  Alle door IDN aan opdrachtgever uitgebrachte facturen dienen 

binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

b.  Bij het uitblijven van tijdige betaling is de opdrachtgever zonder 

nadere ingebrekestelling in verzuim, en vanaf de eerste dag 

na het verstrijken van deze betaaltermijn een contractuele 

vertragingsrente van 1% per maand verschuldigd over de 

openstaande som.

c.  In dat geval is de opdrachtgever tevens een vergoeding wegens 

buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd, welke 15% 

van het te incasseren bedrag bedraagt met een minimum van 

€ 150,00.

d.  De opdrachtgever is niet bevoegd om zich te beroepen op 

compensatie of schuldverrekening, een beroep hierop is 

uitdrukkelijk uitgesloten.

e.  In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling, 

opheffing onderneming, overname onderneming zullen 

de verplichtingen van de opdrachtgever geheel en ineens 

opeisbaar worden. Opdrachtgever blijft immer verantwoordelijk 

in deze.

f.  Door de opdrachtgever gedane betalingen dienen steeds ter 

afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en 

kosten en daarna ter voldoening van de hoofdsom, te starten 

met de oudste facturen. 

g.  Indien de opdrachtgever het niet eens is met een aan hem 

gerichte factuur dient de opdrachtgever dit binnen zeven 

(7) dagen na factuurdatum schriftelijk aan IDN kenbaar te 

maken. Na verstrijken van bovengenoemde termijn stemt 

opdrachtgever in met de factuur en de hoogte daarvan.

h.  IDN heeft het recht (geleverde) zaken en diensten tijdelijk 

of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan 

te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en 

betalingsverplichting jegens IDN niet nakomt of in strijd 

handelt met deze algemene voorwaarden. De verplichting tot 

betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de 

buitengebruikstelling bestaan.



12. KLACHTEN

De opdrachtgever dient klachten binnen 7 dagen na verrichting 

van de prestatie door IDN schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd 

te melden bij IDN. Na het verstrijken van deze termijn wordt de 

opdrachtgever geacht de prestaties en de daarop betrekking 

hebbende facturen van IDN te hebben goedgekeurd.

13. AANSPRAKELIJKHEID

a.  IDN is nimmer aansprakelijk voor enige (bedrijfs)schade, 

indirecte schade, gevolgschade en immateriële schade bij de 

opdrachtgever en/of bij derden, behoudens bepalingen van 

dwingend recht. IDN kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor 

toerekenbare tekortkomingen (hierna: “tekortkomingen”) in 

de uitvoering van de opdracht voor zover deze het gevolg zijn 

van grove nalatigheid of opzet, een en ander pas nadat IDN 

door opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld en de 

gelegenheid heeft gehad om de gevolgen van de tekortkoming 

binnen een redelijke termijn te herstellen.

b.  De aansprakelijkheid van IDN wordt in een 

dergelijk geval beperkt tot het bedrag waartoe de 

aansprakelijkheidsverzekering van IDN dekking biedt. 

c.  De omvang van de eventuele door IDN te vergoeden schade 

zal, behoudens het elders in dit artikel bepaalde, nimmer meer 

bedragen dan het bedrag dat door opdrachtgever terzake de 

betreffende opdracht aan IDN is betaald.

d.  Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar 

vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

14. DRUKWERK

a.  Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds 

het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopie of model 

respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen 

reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de 

overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe 

betekenis zijn.

b.  Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het 

totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden 

beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk 

in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken 

betreft.

c.  Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, 

in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de 

gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht 

afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

d.  Meer- of minder leveringen ten opzichte van het 

overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of 

minder bedragen dan de volgende percentages: 

• oplage tot 20.000 eenheden: 10%; 

• oplage van 20.000 eenheden en meer 5%. 

 

Ten aanzien van meer- of minder levering van 

verpakkingsdrukwerk, etiketten en kettingformulieren is 

evenwel steeds een percentage van 10 % toegestaan. Het 

meerdere of het minder geleverde aantal wordt in rekening 

gebracht respectievelijk verrekend.

e.  Ten aanzien van de kwaliteit en het gramgewicht 

van papier en karton worden als afwijkingen van 

geringe betekenis aangemerkt de afwijkingen die zijn 

toegestaan krachtens de tolerantienormen vermeld in de 

Algemene Leveringsvoorwaarden van de Vereniging van 

Papiergroothandelaren. De desbetreffende voorwaarden 

liggen bij de leverancier ter inzage. De leverancier zal de 

opdrachtgever op diens verzoek kosteloos een exemplaar van 

deze voorwaarden toezenden.

f.  Afwijkingen in de overige door de leverancier gebruikte 

materialen en halffabrikaten die zijn toegestaan volgens 

de op de levering van deze materialen en halffabrikaten 

betrekking hebbende algemene verkoopvoorwaarden, 

worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt. De 

desbetreffende voorwaarden liggen bij de leverancier ter inzage. 

De leverancier zal de opdrachtgever op diens verzoek kosteloos 

een exemplaar van deze voorwaarden toezenden.

15. WEBHOSTING

a.  IDN maakt geen gebruik van eigen hosting, deze wordt 

uitbesteed aan een hostingbedrijf en IDN heeft daarbij de rol 

van reseller. Ten gevolge daarvan zijn IDN en de opdrachtgever 

gebonden aan de voorwaarden van het hostingbedrijf.

b.  De opzegtermijn voor hosting, domeinnaam overeenkomsten, 

serviceabonnementen en licenties is 2 maanden voor de 

einddatum. De overeenkomst moet schriftelijk worden 

opgezegd. Overeenkomsten worden elk jaar stilzwijgend 

verlengd.

c.  IDN is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen 

bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of andere 

partijen waar IDN geen invloed kan uitoefenen.

d.  IDN is nimmer aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid 

ten gevolge van overmacht, alsmede van storingen in het 

internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit of 

pogingen van derden uitval of onbereikbaarheid van een site te 

bewerkstelligen, een en ander in de ruime zin des woords.

e.  IDN heeft de mogelijkheid om prijswijzigingen door te voeren 

voor hostingkosten, indien deze worden verhoogd door de 

hostingpartner. Deze wijzigingen worden vooraf kenbaar 

gemaakt.

f.  De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor overschrijding 

van de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer. Zulks 

geschiedt conform de overeengekomen bepalingen. Indien de 

opdrachtgever de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer 

overschrijdt wordt hiervoor een bedrag in rekening gebracht.



g.  IDN is niet verantwoordelijk voor zonder voorafgaande 

bekendmaking de applicaties (tijdelijk) buiten gebruik te stellen 

en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit nodig is voor 

het benodigd onderhoud of voor verbetering van het systeem 

of de applicatie bij de hostingpartner.

h.  Op aanvraag en gebruik van een domeinnaam zijn van 

toepassing de dan geldende regels en procedures van de 

desbetreffende registrerende instanties. IDN vervult bij de 

aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie 

dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

i.  Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de klant 

en de klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van 

het domein en de domeinnaam. De klant vrijwaart IDN tegen 

iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de 

domeinnaam.

16. INTELLECTUELE EIGENDOM EN GEBRUIK

a.  De opdrachtgever garandeert dat de door haar ter beschikking 

te stellen zaken, ten behoeve van de uit te voeren opdracht, 

geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van 

een derde. Opdrachtgever vrijwaart IDN ten aanzien van elke 

aanspraak uit schadevergoeding of welke vordering dan ook die 

een derde instelt tegen IDN. 

b.  Indien een derde zich op een dergelijk recht beroept dan is 

IDN gerechtigd om de verdere uitvoering op te schorten totdat 

onherroepelijk vaststaat wie rechthebbende is.

c.  IDN behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor welke 

haar toekomen op grond van de Auteurswet.  

IDN is en blijft volledig gerechtigde van de door hem of door 

hem ingeschakelde derden vervaardigde zaken. De door IDN 

geleverde zaken mogen daarom niet zonder diens schriftelijke 

toestemming verveelvuldigd of gepubliceerd worden, ongeacht 

of deze door enig intellectueel eigendomsrecht beschermd 

worden. Een en ander tenzij in de tussen partijen gesloten 

overeenkomst anders is bepaald.

d.  De opdrachtgever verkrijgt, na levering door IDN én indien 

en voor zolang opdrachtgever voldoet aan zijn verplichtingen 

jegens IDN, het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door 

IDN (of door daaringeschakelde derden) vervaardigde werken. 

Het recht is beperkt tot het recht van normaal gebruik van 

de geleverde zaken, zoals overeengekomen en beoogd in het 

kader van de opdracht.

e.  Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de 

opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van 

octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, 

auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt 

voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van 

dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

f.  Tenzij het werk er zich niet voor leent, is IDN te allen tijde 

gerechtigd om zijn naam op of bij het werk te (laten) vermelden 

of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan 

zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding 

van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te 

verveelvoudigen.

g.  IDN heeft met inachtneming van de belangen van de 

opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor 

zijn eigen publiciteit of promotie.

17.  EIGENDOM ZAKEN IN HET KADER VAN DE OPDRACHT 

VERVAARDIGD

a.  De zaken (waaronder tekeningen, modellen, informatiedragers, 

databestanden, films, etc.) die in het kader van de opdracht 

(mede) door IDN zijn vervaardigd blijven eigendom van IDN, 

ook als deze als een aparte post op de factuur zijn vermeld.

b.  IDN is slechts gehouden de in lid a bedoelde zaken aan de 

opdrachtgever af te geven voor zover dit tussen partijen 

schriftelijk is overeengekomen.

18. IN BEWARING GENOMEN ZAKEN

a.  IDN zal de zorg van een goed bewaarder betrachten ten 

aanzien van door de opdrachtgever aangeleverde zaken.

b.  De opdrachtgever draagt tijdens de bewaring, onverminderd 

het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, alle risico’s ten 

aanzien van de in bewaring gegeven zaken. De opdrachtgever 

dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te 

sluiten.

c.  De opdrachtgever dient van de in bewaring gegeven/

aangeleverde goederen een duplicaat onder zich te houden, 

voor het geval de goederen verloren gaan of niet meer gebruikt 

kunnen worden.

d.  Na het voltooien van de opdracht hebben noch de 

opdrachtgever noch de opdrachtnemer jegens elkaar een 

bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en 

gegevens.

19. GESCHILLEN

a.  Op de betrekking tussen IDN en opdrachtgever is uitsluitend 

Nederlands recht van toepassing.

b.  Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde 

Nederlandse rechter. IDN en opdrachtgever kiezen er voor om 

hun geschillen (in eerste aanleg) uitsluitend en exclusief voor 

te leggen aan de rechter te Roermond (Rechtbank Limburg, 

locatie Roermond).
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