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Algemene voorwaarden Fabian Viester marketing & fotografie / Fabian Viester Online 
Media Advies 

1. Fabian Viester marketing & fotografie is een eenmanszaak, gevestigd te Benzenrade 
38 C te Heerlen en ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder nummer: 
70393699. We zijn ook wel bekend en geregistreerd onder Fabian Viester 
Photography of Fabian Viester Online Media Advies. 

2. Opdrachtgever is gehouden alle informatie, gegevens en bescheiden, die Fabian 
Viester marketing & fotografie overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het 
uitvoeren van de verleende opdracht of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs 
behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, 
tijdig ter beschikking te stellen van Fabian Viester marketing & fotografie. 

3. Fabian Viester marketing & fotografie heeft het recht de uitvoering van de opdracht 
op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de informatieverplichtingen 
van artikel 4 en/of diens betalingsverplichtingen jegens Fabian Viester marketing & 
fotografie heeft voldaan. Uit de vertraging voortvloeiende (extra) kosten worden 
volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening gebracht.  

4. Opdrachtnemer neemt met de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en 
geeft derhalve geen garantie omtrent het bereiken van het beoogde resultaat. 

5. Door wijziging van de overeenkomst komen gemaakte prijsafspraken te vervallen. 
Kosten door deze wijziging of meerwerk worden conform het dan geldende uurtarief 
in rekening gebracht. 

6. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en 
gegevens die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. 
Informatie geldt in elk geval als vertrouwelijk wanneer dit door de andere partij is 
medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze 
geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregelingen of 
verzekeringsvoorwaarden Fabian Viester marketing & fotografie een informatieplicht 
opleggen. 

7. De werkzaamheden kunnen op elk moment in rekening worden gebracht. 
Langlopende opdrachten zullen in beginsel maandelijks gefactureerd worden, tenzij 
anders overeengekomen. 

8. Bij afspraken verder dan 100 km van het vestigingsadres van Fabian Viester 
marketing & fotografie, wordt standaard een vergoeding voor reis- en verblijfskosten 
in rekening gebracht. Reiskosten worden berekend op basis van een vol tarief 
retourticket 1e (eerste) klas via 9292.nl. Voor verblijfskosten wordt een standaard 
vergoeding van € 120 per dag in rekening gebracht. 

9. Tenzij anders overeengekomen is de betalingstermijn 14 dagen. Bij gebreke van 
tijdige betaling Fabian Viester marketing & fotografie gerechtigd een maandelijkse 
rente van 5%, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt 
gerekend, en incassokosten van 10% met een minimum van €150,- in rekening te 
brengen. 

10. Opdrachtgever gaat er mee akkoord dat voor communicatie gebruik gemaakt mag 
worden van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het 
bijzonder communicatiemiddelen die gebruik maken van een internetverbinding. 
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12. Het is opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fabian 

Viester marketing & fotografie niet toegestaan door haar geproduceerde werken, 
waaronder begrepen rapporten, werkwijzen, adviezen, ontwerpen, 
(model)contracten, algemene voorwaarden andere geestesproducten te 
verveelvoudigen, te exploiteren of aan derden ter beschikking te stellen, behoudens 
voor zover noodzakelijk met betrekking tot het doel van het werk. 
Iedere aansprakelijkheid van Fabian Viester marketing & fotografie is beperkt tot het 
overeengekomen honorarium, zoals vermeld in de offerte of factuur. 

13. Fabian Viester marketing & fotografie mag voor de uitvoering van een opdracht 
derden inschakelen, waarbij de nodige zorgvuldigheid in acht genomen zal worden. 

14. Fabian Viester marketing & fotografie is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg 
is van tekortkomingen van derden. 

15. Op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten tussen opdrachtgever en Fabian 
Viester marketing & fotografie en op deze algemene voorwaarden is Nederlands 
recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit de rechtsverhouding tussen 
opdrachtgever en Fabian Viester marketing & fotografie worden voorgelegd aan de 
bevoegde rechter te Maastricht. 

16. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en 
vervolgopdrachten. 

17. Fabian Viester marketing & fotografie is gerechtigd deze algemene voorwaarden te 
wijzigen dan wel aan te vullen. Van iedere wijziging en/of aanvulling ontvangt 
opdrachtgever vooraf schriftelijk bericht. 

 


