
Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden omschrijven onder welke voorwaarden Contain.r B.V.
(gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de KvK onder nummer 24327734, hierna:
“Contaínr Affaìrs”) haar diensten aanbiedt aan opdrachtgevers. De voorwaarden kunnen
worden gedownload via de website https://containraffairs.com/.

1 Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna: “algemene voorwaarden”) zijn van toepassing op

alle offertes en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de
opdrachtgever (hierna: “opdrachtgever”) en Contaínr Affaìrs gesloten overeenkomsten
en opdrachten.

1.2 Aanvaarding van de algemene voorwaarden wordt gedaan (i) door de schriftelijke
bevestiging van de opdracht door opdrachtgever of (ii) door feitelijke uitvoering van de
werkzaamheden door Contaínr Affaìrs. In het geval deze algemene voorwaarden
eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Contaínr Affaìrs
en opdrachtgever, wordt opdrachtgever geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met
de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op daarna gesloten en/of te
sluiten overeenkomsten.

1.3 Contaínr Affaìrs behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig
te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden worden schriftelijk bekendgemaakt
aan opdrachtgever. Indien een wijziging in de algemene voorwaarden een
tegenstrijdigheid bevat ten opzichte van de algemene voorwaarden zoals die golden bij
het aanvaarden van de opdracht en/of het overeenkomen van de overeenkomst, kan
opdrachtgever zich beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest
gunstig is.

1.4 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden of andere voorwaarden van
opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5 Indien is overeengekomen dat Contaínr Affaìrs een proefversie of proefopdracht levert,
zijn de bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

2 Opdracht
2.1 Offertes voor een opdracht zijn vrijblijvend en zijn twee (2) maanden geldig.

Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem
aan Contaínr Affaìrs verstrekte gegevens waarop Contaínr Affaìrs de offerte baseert.
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2.2 Partijen sluiten steeds ad hoc een opdracht. In eerdere opdrachten genoemde tarieven
en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.3 Aanvullingen en wijzigingen van een opdracht kunnen alleen schriftelijk door partijen
worden overeengekomen.

3 De uitvoering van de opdracht
3.1 Contaínr Affaìrs spant zich ervoor in om de bij de opdracht overeengekomen

werkzaamheden (“werkzaamheden”) zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de
belangen van opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een
voor opdrachtgever bruikbaar resultaat (“resultaat”).

3.2 Voor zover nodig of wenselijk zal Contaínr Affaìrs opdrachtgever op de hoogte houden
van de voortgang van de werkzaamheden.

3.3 Opdrachtgever zal Contaínr Affaìrs tijdig van alle voor een behoorlijke uitvoering van de
overeenkomst noodzakelijke gegevens, inlichtingen en/of materialen ter beschikking
stellen en de benodigde medewerking verlenen.

3.4 Indien is overeengekomen dat Contaínr Affaìrs een proefversie of proefopdracht levert,
is deze proefversie of proefopdracht leidend voor het beoogde resultaat.

3.5 Indien een termijn is overeengekomen voor de levering, controle en revisie van de
proefversie of proefopdracht en/of het resultaat is deze termijn leidend.

3.6 Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht van Contaínr Affaìrs het
uitvoeren van tests, het aanvragen van (evenementen)vergunningen en het beoordelen
of instructies van opdrachtgever voldoen aan wettelijke normen of kwaliteitsnormen.

3.7 Afwijkingen in het resultaat ten opzichte van de proefversie of proefopdracht zijn geen
reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst,
wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid
van ondergeschikte betekenis zijn.

4 Inschakelen van derden
4.1 Contaínr Affaìrs mag bij de uitvoering van de opdracht derden inschakelen. Bij het

inschakelen van derden zal Contaínr Affaìrs de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en,
indien in redelijkheid noodzakelijk, van tevoren overleggen met opdrachtgever.

4.2 Contaínr Affaìrs is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van enig handelen of
nalaten van de door haar ingeschakelde derden.

5 IE-rechten



5.1 Onder “IE-rechten” wordt verstaan auteursrechten; aan het auteursrecht naburige
rechten van uitvoerend kunstenaars, modelrechten; merkrechten; handelsnaamrechten;
domeinnaamrechten; en enig ander met een of meer van deze rechten vergelijkbaar
recht waar ook ter wereld, inclusief alle aanspraken op, aanvragen voor, inschrijvingen
van of voorrangsrechten voor deze rechten of enig ander recht inzake deze rechten.

5.2 Alle IE-rechten rechten die rusten op en/of die voortvloeien uit de werkzaamheden en
het resultaat berusten uitsluitend bij Contaínr Affaìrs en/of haar licentiegevers, tenzij
schriftelijk anders overeengekomen.

5.3 Contaínr Affaìrs verleent hierbij aan opdrachtgever, onder opschortende voorwaarde
van volledige voldoening van de verplichtingen van opdrachtgever waaronder in ieder
geval betaling van de overeengekomen vergoeding, het gebruiksrecht om het resultaat
openbaar te (laten) maken ten behoeve van het overeengekomen doel, welk
gebruiksrecht hierbij door opdrachtgever wordt aanvaard. Het is opdrachtgever niet
toegestaan om zonder schriftelijke toestemming het resultaat te (laten) verveelvoudigen
of ruimer of op andere wijze te (laten) (her)gebruiken of uit te (laten) voeren dan is
overeengekomen.

5.4 De eventuele overdracht of licentie als bedoeld in de leden 2 en 3 heeft alleen
betrekking op de IE-rechten van Contaínr Affaìrs die voortvloeien uit het onderdeel van
het resultaat die Contaínr Affaìrs zelf heeft gecreëerd en alleen voor zover die door
Contaínr Affaìrs zelf tot stand zijn gebracht. In geval van het gebruik van (IE-)rechten
van derden in (onderdelen van) het resultaat, waaronder fonts, software,
huisstijlelementen, perspublicatie, (bewegend) beeld- en audioverwerving, geeft
Contaínr Affaìrs een vermelding van de rechthebbende van deze rechten aan bij
opdrachtgever. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verwerven of het rechtmatig
gebruiken van deze rechten.

5.5 Contaínr Affaìrs heeft te allen tijde het recht om zijn naam op, bij, of in publiciteit
rondom het resultaat te (laten) vermelden of te (laten) verwijderen.

5.6 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Contaínr
Affaìrs tot stand gebrachte en benodigde materialen voor het gebruik van de resultaten,
waaronder ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, rapporten, begrotingen,
ramingen, bestekken, werktekeningen, illustraties, foto’s, prototypes, maquettes,
mallen, prototypes, (deel)producten, films, (audio- en video)presentaties, broncodes en
andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) eigendom van Contaínr Affaìrs,
ongeacht of deze aan opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.



5.7 In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen
wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft
Contaínr Affaìrs recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn rechten van tenminste
driemaal de overeengekomen vergoeding, althans een vergoeding die in redelijkheid en
billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder overigens enig ander
recht te verliezen.

5.8 Het is opdrachtgever niet (langer) toegestaan het resultaat te gebruiken en de licentie
als bedoeld in lid 3 komt te vervallen, tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de
redelijkheid en billijkheid, in geval van opzegging als bedoeld in artikel 9 leden 1 en 2.

6 Eigen gebruik
6.1 Contaínr Affaìrs is gerechtigd om (onderdelen van) het resultaat naar redelijkheid te

gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten en promotie.

7 Vergoeding en kosten
7.1 Contaínr Affaìrs ontvang voor het uitvoeren van de overeenkomst de overeengekomen

vergoeding. Alle in de overeenkomst genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting
(BTW).

7.2 Naast de overeengekomen vergoeding worden ook de kosten die Contaínr Affaìrs voor
de uitvoering van de opdracht maakt, zoals bureau-, reis- en verblijfkosten, kosten voor
prints, kopieën, (druk)proeven, prototypes, en kosten van derden voor advies, productie
en begeleiding e.d., doorbelast. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf
gespecificeerd, behalve wanneer een opslagpercentage wordt afgesproken.

7.3 Meerwerk als gevolg van het niet tijdig of niet aanleveren van de noodzakelijke
gegevens, inlichtingen en/of materialen door opdrachtgever, wijziging(en) van de
opdracht dan wel onvoorziene omstandigheden kunnen in rekening worden gebracht
op basis van de gebruikelijk gehanteerde tarieven. Contaínr Affaìrs zal opdrachtgever
tijdig informeren over de noodzaak van een prijsverhoging, tenzij opdrachtgever de
noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.

8 Betaling en opschorting
8.1 Alle betalingen dienen te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting,

binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen
of de factuur anders vermeldt.



8.2 Wanneer opdrachtgever in verzuim is met de gehele of gedeeltelijke betaling van de
verschuldigde bedragen, is opdrachtgever wettelijke rente en buitengerechtelijke
incassokosten verschuldigd, welke ten minste 10% van het factuurbedrag met een
minimum van € 150,- excl. BTW bedragen.

8.3 Contaínr Affaìrs draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met opdrachtgever, mag
Contaínr Affaìrs overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of
periodiek in rekening brengen.

8.4 Contaínr Affaìrs mag de uitvoering van de opdracht opschorten nadat de
betalingstermijn is verstreken en opdrachtgever na schriftelijk te zijn aangemaand
alsnog binnen veertien (14) dagen te betalen, dit nalaat, dan wel wanneer Contaínr
Affaìrs door een mededeling of gedraging van opdrachtgever moet begrijpen dat
betaling achterwege zal blijven.

9 Opzegging en ontbinding
9.1 Iedere partij kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk

opzeggen, zonder dat een opzegtermijn in acht hoeft te worden genomen, zonder dat
een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist en zonder dat
schadevergoeding zal zijn verschuldigd ingeval:

(a) ingeval sprake is van “overmacht”, dat wil zeggen een situatie waarin een partij
tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst en de tekortkoming niet is te wijten
aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende
opvattingen voor zijn rekening komt, en de overmachtsperiode langer dan drie (3)
maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat deze periode langer dan drie (3)
maanden gaat duren;

(b) ingeval van (een aanvraag van) faillissement, (voorlopige) surseance van betaling,
executoriale beslaglegging die niet binnen vijftien (15) kalenderdagen wordt opgeheven,
ontbinding of (rechtspersoon)wijziging van de andere partij of ingeval een
bewindvoerder over (een deel van) de activa van de andere partij is aangesteld.

9.2 Iedere partij kan de overeenkomst en/of met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk
opzeggen, zonder dat een opzegtermijn in acht hoeft te worden genomen, zonder dat
een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist ingeval de andere partij
ernstig tekortschiet in de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de
algemene voorwaarden en dit tekortschieten niet is hersteld binnen (dertig) 30
kalenderdagen na schriftelijke kennisgeving hiervan aan de andere partij.



9.3 Indien Contaínr Affaìrs op het moment van opzegging zoals hiervoor bedoeld in
artikelen 9.1 en 9.2 reeds werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst heeft
verricht, zullen deze resultaten geen voorwerp van ongedaan making zijn en is
opdrachtgever een vergoeding verschuldigd aan Contaínr Affaìrs naar rato van
volbrenging.

9.4 Wanneer de werkzaamheden van Contaínr Affaìrs bestaan uit het bij herhaling verrichten
van soortgelijke werkzaamheden, dan is sprake van een duurovereenkomst, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen. Deze overeenkomst kan slechts worden
beëindigd door schriftelijke opzegging met inachtneming van een redelijke opzegtermijn
van ten minste drie maanden, gedurende welke termijn de opdrachtgever de
gebruikelijke hoeveelheid werkzaamheden van Contaínr Affaìrs blijft afnemen, dan wel
financieel zal compenseren.

10 Garanties en vrijwaringen
10.1 Contaínr Affaìrs garandeert dat (a) hij rechthebbende is op het resultaat zodat de

IE-rechten hierop in licentie worden gegeven overeenkomstig artikel 5 en dat (b) het
resultaat naar beste weten en kunnen van Contaínr Affaìrs geen inbreuk maakt op
rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.

10.2 Opdrachtgever vrijwaart Contaínr Affaìrs en door Contaínr Affaìrs ingeschakelde derden
voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit de toepassingen of het gebruik
van het resultaat, waarbij de garanties als bedoeld in het voorgaande lid onverlet
blijven.

10.3 Opdrachtgever vrijwaart Contaínr Affaìrs voor aanspraken van derden met betrekking
tot IE-rechten op alle door opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens die bij
het uitvoeren van de overeenkomst en in het resultaat zijn gebruikt.

11 Aansprakelijkheid
11.1 Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Contaínr Affaìrs, is de

aansprakelijkheid van Contaínr Affaìrs beperkt tot de vergoeding van Contaínr Affaìrs
voor de opdracht, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid
betrekking heeft. Dit bedrag is nimmer hoger dan €30.000,=.

11.2 Aansprakelijkheid van Contaínr Affaìrs voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, verminkte
of vergane gegevens of materialen of schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten.



11.3 Contaínr Affaìrs is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door
een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de
tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Contaínr Affaìrs gelegen
omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende
situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel
van Contaínr Affaìrs, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs,
maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals
een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, pandemie, slecht weer,
blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen.

11.4 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van twee jaar vanaf het moment dat de
opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

12 Vertrouwelijke informatie
12.1 Onder “vertrouwelijke informatie” wordt verstaan alle informatie van vertrouwelijke aard

waarover Contaínr Affaìrs beschikt, waaronder (i) persoonsgegevens en (ii)
bedrijfsgeheimen. Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan alle informatie over een
geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Onder “bedrijfsgeheimen”
wordt verstaan alle informatie die geheel of gedeeltelijk niet bekend is buiten Contaínr
Affaìrs niet algemeen bekend is bij of gemakkelijk toegankelijk is buiten Contaínr Affaìrs
voor personen binnen de kringen die zich gewoonlijk bezig houden met dergelijke
informatie.

12.2 Opdrachtgever dient vertrouwelijke informatie geheim te houden en het is
opdrachtgever niet toegestaan deze geheel of gedeeltelijk aan een derde bekend te
maken.

12.3 Opdrachtgever zal geen bedrijfsgeheimen voor Contaínr Affaìrs gebruiken of aan hen
bekend maken, die opdrachtgever onrechtmatig heeft verkregen of gebruikt of waarvan
opdrachtgever weet, of reden heeft om te moeten weten, dat deze verkregen zijn van
een derde die deze op een onrechtmatige manier gebruikt of bekend maakt.

12.4 Deze geheimhoudings- en gebruiksverplichtingen gelden niet voor de onderdelen van
de bedrijfsgeheimen die voorafgaand aan de overeenkomst door opdrachtgever op
rechtmatige manier verkregen zijn, zonder dat opdrachtgever tot geheimhouding
daarvan gebonden was.

12.5 Deze geheimhoudings- en gebruiksverplichtingen gelden ook niet voor die onderdelen
van de bedrijfsgeheimen die na afloop van de overeenkomst door opdrachtgever op
rechtmatige manier worden verkregen van een derde, op voorwaarde dat die derde



deze informatie rechtmatig heeft verkregen en aan opdrachtgever bekend heeft
gemaakt, zonder dat opdrachtgever tot geheimhouding daarvan gebonden is.

13 Overige bepalingen
13.1 Wanneer opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan Contaínr

Affaìrs wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt,
zal hij Contaínr Affaìrs, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op
de hoogte stellen.

13.2 Het is opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Contaínr Affaìrs gesloten
overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele
onderneming of met schriftelijke toestemming van Contaínr Affaìrs.

13.3 Is of worden een of meer van de bepalingen in deze voorwaarden (gedeeltelijk)
ongeldig, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. In een dergelijk
geval zal Contaínr Affaìrs het ongeldige gedeelte van de voorwaarden vervangen door
bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de
strekking van de voorwaarden zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het
ongeldige gedeelte.

13.4 Eventuele mondelinge toezeggingen en afspraken hebben geen werking, tenzij deze
schriftelijk door een partij zijn bevestigd.

13.5 De artikelen ten aanzien van IE-rechten, garantie en vrijwaring, aansprakelijkheid,
geheimhouding en toepasselijk recht en bevoegde rechter blijven naar hun aard van
toepassing na (be)ëindiging van de overeenkomst van kracht.

13.6 Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen Contaínr Affaìrs en
opdrachtgever en al hetgeen daarmee verband houdt, is Nederlands recht van
toepassing. Geschillen tussen Contaínr Affaìrs en opdrachtgever zullen aan de
bevoegde rechter in Rotterdam worden voorgelegd.


