
ALGEMENE VOORWAARDEN YOURNEXXT AUTOMOTIVE 
  
 

1. Toepasselijkheid 
 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere 
aanbieding, offerte, facturen en overeenkomst die betrekking heeft op door YourNexxt Automotive, gevestigd 
te Hoorn, KvK nummer: 69219559, verder te noemen “YN”, te leveren visuele werken van welke aard dan ook, 
tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.  
 
1.2 In deze algemene voorwaarden wordt met "de klant" bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via YN 
diensten en/of visuele werken afneemt.  
 
1.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen YN en de klant, 
inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het 
beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn 
afgeweken. 
 

2. Totstandkoming en wijziging overeenkomst  
 

2.1 Alle aanbiedingen en offertes door YN, in welke vorm ook gedaan, zijn geheel vrijblijvend tenzij 
uitdrukkelijk anders is vermeld. Door schriftelijke bevestiging van de klant op de offerte ontstaat er een 
overeenkomst. 
 
2.2 Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, 
tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel 
verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor 
rekening en risico van YN. 
 
2.3 De klant gaat, met het akkoord geven van de offerte die door YN is verstrekt, automatisch akkoord met 
deze algemene voorwaarden. 

 
2.4 Zodra de klant akkoord heeft gegeven op de uitgebrachte offerte door YN en daarbij dus ook de algemene 
voorwaarden, geeft de klant het recht aan YN om de gemaakte materiaal te gebruiken voor 
promotiedoeleinden. Tenzij anders vermeld in de overeenkomst. 

 
3. Uitvoering van de overeenkomst  

 
3.1  YN geeft de klant de garantie op inspannings - en resultaatsverplichting. Juiste en tijdige informatie moet 
worden aangeleverd door de klant. Indien de klant afname op het overeengekomen moment weigert, of 
nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is YN 
gerechtigd de projecten voor rekening en risico van de klant digitaal op te slaan en zal de verlate levering niet 
aan YN worden toegerekend.  
 

4. Levering 
 
4.1 Digitale bestanden met visuele werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen 
overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de klant.  
 
4.2 Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door YN vastgesteld. 
 
4.3 Bij vervroegde of versnelde levering op verzoek van de klant, heeft YN het recht bovenop de 
oorspronkelijke vergoeding, kosten in rekening te brengen.  
 
4.4 Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk 
worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is. 
 
Eén door YN te beoordelen revisie ronde, zit gratis bij de prijs inbegrepen. De opvolgende revisie rondes 

worden in rekening gebracht.  

 



5. Factuur en betaling  
 
5.1 Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders aangegeven in de 
overeenkomst. De klant is niet gerechtigd om enige vordering op YN te verrekenen met de door YN in rekening 
gebrachte bedragen.  
 
5.2 YN heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde zaken per deellevering te factureren.  
 
5.3 Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door YN aangewezen bank- of girorekening. YN 
heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de 
betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst 
door YN, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door YN is ontvangen. Indien 
vooruitbetaling zou worden geweigerd, is YN bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de klant 
aansprakelijk voor de daaruit voor YN voortvloeiende schade.  
 
5.4 YN is gerechtigd de afgifte van de visuele werken die zij voor de klant in verband met de uitvoering van de 
overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de klant aan YN 
verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.  
 
5.5 Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een 
ingebrekestelling noodzakelijk is. De klant is aan YN vanaf dat moment wettelijke handelsrente verschuldigd 
als bedoeld in artikel 6:119a BW.  
 
5.6 Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen 
betaling ontvangen is, is de klant een boete verschuldigd gelijk aan 10 % van de door de klant aan YN 
verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of YN buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten 
maken en onverminderd het recht van YN om schadevergoeding te vorderen.  
 
5.7 Onverminderd de overige rechten van YN uit hoofde van dit artikel, is de klant jegens YN gehouden om de 
incassokosten te vergoeden die YN heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een 
enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard - schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige 
inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op 
basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland.  
 
5.8 De toepasselijkheid van artikel 6:92 BW is voor wat betreft het in dit artikel opgenomen boetebeding 
uitgesloten.  
 
5.9 Contante betalingen worden liever niet geaccepteerd, alleen bij hoge uitzondering, dit ter beoordeling van 
YN, worden er 10% extra kosten in rekening gebracht boven het factuurbedrag.  
 

6. Klachten 
 
6.1 Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen 
na levering van de visuele werken schriftelijk aan YN te worden medegedeeld. YN heeft het recht binnen 
redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de 
klant zou leiden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Ontbinding  
 
7.1 YN is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de klant surséance van 
betaling of faillissement aanvraagt of tegen haar gevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van 
haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. YN zal vanwege 
deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.  
 
7.2 Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan YN, nadat de klant  hiervan op de 

hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de de klant opschorten totdat het bedrag van de 

factuur is voldaan. 

 

7.3 Indien de klant niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of 

verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is YN 

gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden. 

 

7.4 Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk. 

 

7.5. Bij ontbinding van de overeenkomst door de klant  brengt YN 25% van de overeengekomen totaalprijs in 

rekening. 

 

7.6 Betalingsverplichting geldt tevens indien de klant  geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de 

overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten. 

 

7.7 Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag 

de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door YN. 

 
8. Overmacht  

 
8.1 Onder het begrip „overmacht‟ wordt onder andere verstaan, storing in het bedrijf, onverwachte 
verkeerssituaties, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of 
onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van YN.  
 
8.2. In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor YN niet mogelijk is de opdracht zelf op de 

overeengekomen datum uit te voeren, zal YN indien mogelijk en nodig zorgdragen voor vervanging, of indien 

mogelijk een nieuwe datum overeenkomen. 

 

8.3. Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme 

weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal niet 

vaker dan driemaal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden. 

 
8.4 Indien YN bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts 
gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel 
afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke 
overeenkomst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. Intellectueel Eigendom, Auteursrecht en Licentie 
 
9.1 YN behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.  
 
9.2 Het visuele werk mag niet gekopieerd, aangepast/bewerkt en aan derden worden overhandigd c.q. 
verkocht.  Alleen in schriftelijk overleg en met een overeengekomen vergoeding mag dit plaatsvinden.  
 
9.3 Door YN te maken visuele werken, zie illustraties, wordt YN nimmer  aansprakelijk gesteld voor de 

auteursrecht van de door de klant doorgestuurde foto. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de klant van 

de desbetreffende foto. 

 
9.4 Het logo van YN blijft ten alle tijden op de visuele werken staan. Dit wordt gezien als handtekening en ter 

preventie voor het plegen van plagiaat. Ook berust hierop de auteursrechten - zie 9.1. Het logo van YN kan 

enkel en alleen in overleg en met een overeengekomen vergoeding worden verwijdert.  

9.5 Bij het fotograferen van een auto zal het kenteken zichtbaar zijn op de foto’s. Mocht de klant zijn of haar 
kenteken niet zichtbaar willen hebben voor het internet moet dit voorafgaand aan de overeenkomst 
schriftelijk aan YN worden gemeld.  

9.6 Bij overtreding van het ongewenst kenbaar maken van het kenteken op het internet - zie 9.5 - dient 
YN dit  aan te passen. Hiervoor heeft YN 30 dagen de tijd om te voldoen.  
 
X9.7 YN is bevoegd de gemaakte visuele werken te gebruiken voor haar portfolio op www.yournexxt.nl, 
haar  social media kanalen en voor promotiedoeleinden. De klant stemt hiermee in door 
overeenstemming van de overeenkomst. Mocht de klant bezwaar hebben, dan moet dit bezwaar 
schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan YN vóór het aangaan van de overeenkomst.  
 
9.8 Indien de visuele werken digitaal zijn aangeleverd, mag dit door de klant online geplaatst  worden. Het 

werk mag niet gekopieerd, aangepast/bewerkt en aan derden worden overhandigd c.q. verkocht. Mocht de 

klant het werk naderhand fysiek willen drukken, mag dit uitsluitend voor eigen gebruik zonder erkenning 

gedaan worden. Voor commerciële doeleinden moet dit door de klant in overleg met YN plaatsvinden en zal er 

vergoeding en/of provisie in rekening gebracht worden.  

9.9 Alle door YN verstrekte stukken, zoals adviezen, ontwerpen, foto’s etc. mogen op geen enkele wijze 
bewerkt worden door de klant zonder  toestemming van YN. Indien de klant de wens heeft een al 
geleverd werk extra te laten bewerken, in ruimste zin van het woord, zal dit kenbaar gemaakt moeten 
worden aan YN. Hiervoor kunnen kosten in rekening gebracht worden.  
 
9.10 Bij overtreding van bovenstaande, wordt er verzocht het werk of de werken te verwijderen. Als dit binnen 
30 dagen niet wordt voldaan, worden er kosten in rekening gebracht. Dit ter beoordeling van YN. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


