
ALGEMENE VOORWAARDEN RONIN AMSTERDAM 2022

1. ALGEMEEN
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing 
op iedere aanbieding die RONIN Amsterdam doet, op 
iedere offerte die RONIN Amsterdam uitbrengt, op 
alle brainstormsessies die RONIN Amsterdam met een 
(potentiële) opdrachtgever (“Opdrachtgever”) heeft, 
op alle opdrachten die aan RONIN Amsterdam worden 
verstrekt (daaronder begrepen vervolgopdrachten 
en aanvullende opdrachten), op alle pitches waaraan  
RONIN Amsterdam deelneemt en op alle (andere) 
overeenkomsten tussen RONIN Amsterdam en 
Opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden 
van toepassing zijn verklaard.

1.2. Ook de personen die aan RONIN Amsterdam 
verbonden zijn, kunnen op deze algemene voor-
waarden een beroep doen. Onder ‘verbonden persoon’ 
wordt begrepen: de werknemers, de partners en/of de 
aandeelhouders van RONIN Amsterdam.
1.3. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze al-
gemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, 
geldt de Nederlandse tekst.

1.4. RONIN Amsterdam is bevoegd de algemene voor-
waarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen.
   
1.5. Als een (deel van een) bepaling uit deze algemene 
voorwaarden niet van toepassing blijkt te zijn, laat dit 
de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

2. AANBIEDINGEN EN OFFERTES
2.1. Alle aanbiedingen van RONIN Amsterdam zijn 
vrijblijvend. Dat wil zeggen dat toezending van een 
aanbieding RONIN Amsterdam niet verplicht tot 
acceptatie van een opdracht van Opdrachtgever onder 
dezelfde voorwaarden van de aanbieding. Dat is alleen 
anders als er een termijn voor aanvaarding in het aan-
bod is genoemd. Als Opdrachtgever binnen de gestelde 
termijn ingaat op het aanbod van RONIN Amsterdam, 
is RONIN Amsterdam in dat geval gehouden aan de 
voorwaarden uit de aanbieding.
   
2.2. In de offerte staat een omschrijving van de 
werkzaamheden, de planning, het honorarium en de 
wijze van factureren en betalen.
 
2.3. De door RONIN Amsterdam gemaakte offertes 
zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is 
overeengekomen. Als Opdrachtgever niet binnen de 
gestelde termijn de offerte heeft aanvaard, vervalt 
de offerte. Het staat Opdrachtgever uiteraard vrij om 
RONIN Amsterdam opnieuw te vragen een offerte uit 
te brengen.
 
2.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht RONIN 
Amsterdam niet tot het (slechts) verrichten van een 
gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig 
deel van de opgegeven prijs; ook niet als Opdracht-
gever het aanbod of het gedeelte daarvan binnen de 
gestelde termijn heeft aanvaard. 

3. TOTSTANDKOMING EN UITVOERING OVEREENKOMST
3.1. Een overeenkomst komt tot stand nadat 
Opdrachtgever akkoord is gegaan met de door RONIN 
Amsterdam verstuurde offerte. Opdrachtgever kan 
akkoord gaan met de offerte door middel van een 
mondeling akkoord, of door het ondertekenen en 
retourneren van de (uitgeprinte) offerte, of door online 
een akkoord te geven door gebruik te maken van een 
hyperlink die met dat doel per e-mail wordt verstuurd 
aan Opdrachtgever.
 
3.2. De in de offerte genoemde uitvoeringstermijnen 
in het kader van de planning, vangen niet eerder aan 
dan op het moment dat Opdrachtgever akkoord is 
gegaan met de offerte en de akkoordbevinding RONIN 
Amsterdam heeft bereikt.
 
3.3. Opdrachtgever verstrekt voor en bij het sluiten 
van de overeenkomst alle gegevens die RONIN 
Amsterdam nodig heeft voor het uitvoeren van de 
overeenkomst. Dat zijn in elk geval de gegevens waar-
van RONIN Amsterdam aangeeft dat zij noodzakelijk 
zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, maar ook 
de gegevens waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs 
behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor 
het (deugdelijk) uitvoeren van de overeenkomst 
(“Gegevens“). Een eventuele uitvoeringstermijn in 
de overeenkomst vangt niet eerder aan dan nadat 
Opdrachtgever de Gegevens aan RONIN Amsterdam 
ter beschikking heeft gesteld.
  
3.4. Het niet tijdig verstrekken van de Gegevens komt 
voor risico van Opdrachtgever. RONIN Amsterdam 
is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het 
niet tijdig verstrekken van de Gegevens waardoor de 
uitvoering van de overeenkomst later aanvangt of later 
wordt uitgevoerd dan aanvankelijk gepland of gewenst. 

3.5. De in de offerte en/of overeenkomst genoemde 
opleverdata in het kader van de planning zijn geen 
fatale termijnen. Het niet halen van een termijn levert 
dus geen tekortkoming in de nakoming van de over- 
 
 

eenkomst op en is dan ook géén grond voor ontbinding 
van de overeenkomst door Opdrachtgever. 

3.6. Eventuele zichtbare gebreken aan het geleverde 
dienen uiterlijk binnen 14 dagen na de (aan)levering 
te worden gemeld. Eventuele onzichtbare gebreken 
dienen uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking 
ervan te worden gemeld. Met het moment van 
ontdekking wordt het moment dat het gebrek ontdekt 
had behoren te worden gelijkgesteld. Indien over 
een gebrek niet binnen de gestelde termijn wordt 
gereclameerd (geklaagd), is RONIN Amsterdam jegens 
Opdrachtgever niet gehouden tot herstel, vervanging of 
schadeloosstelling.

3.7. Voor zover is overeengekomen dat RONIN Am-
sterdam de overeenkomst op een locatie van Opdracht-
gever uitvoert, is Opdrachtgever gehouden te zorgen 
voor een veilige en gezonde werkplek die voldoet aan 
de werkplaatsnormen in het Arbobesluit.     

4. HONORARIUM, PLANNING EN BETALING 
4.1. De prijzen in de aanbiedingen en offertes zijn 
exclusief BTW en eventuele in de uitvoering van de 
overeenkomst te maken kosten zoals verzendkosten, 
transportkosten, reiskosten en declaraties van in-
geschakelde derden. 

4.2. Partijen komen een vast honorarium overeen voor 
de werkzaamheden die zijn opgenomen en beschreven 
in de opdrachtbevestiging en dus onder de scope van 
de opdracht vallen.

4.3. RONIN Amsterdam is te allen tijde bevoegd om, 
in afwijking van de afgesproken wijze van factureren, 
de verrichte werkzaamheden per afgeronde (ontwerp)
fase te factureren. Met een (ontwerp)fase wordt een 
fase bedoeld in het ontwerp- en ontwikkelproces die in 
de getekende offerte is onderscheiden van andere fases 
en waaraan een (aparte) opleverdatum is verbonden. 
Indien Opdrachtgever verhindert, ongeacht de reden 
daarvoor, dat RONIN Amsterdam overeengekomen 
werkzaamheden volgens planning kan verrichten en 
Opdrachtgever, na daartoe door RONIN Amsterdam 
in gebreke te zijn gesteld, dat blijft verhinderen, is 
RONIN Amsterdam te allen tijde bevoegd de nog 
resterende werkzaamheden aan Opdrachtgever te 
factureren en is Opdrachtgever het voor die resterende 
werkzaamheden overeengekomen honorarium aan 
RONIN Amsterdam verschuldigd.

4.4. Werkzaamheden die buiten de overeengekomen 
en omschreven opdracht vallen, kwalificeren als 
meerwerk. Als sprake is van meerwerk brengt RONIN 
Amsterdam haar gebruikelijke uurtarief in rekening, 
bovenop het overeengekomen honorarium. Van 
meerwerk is in elk geval sprake als er op verzoek van 
Opdrachtgever meer iteraties en/of feedbackronden 
plaatsvinden dan is overeengekomen in de overeen-
komst.  

4.5. Als RONIN Amsterdam een (losse) opdracht 
krijgt waarvoor partijen géén (vast) honorarium zijn 
overeengekomen, geldt dat RONIN Amsterdam 
haar vergoeding berekent aan de hand van het aantal 
bestede uren onder toepassing van het gebruikelijke 
uurtarief, tenzij anders is overeengekomen. 

4.6. RONIN Amsterdam houdt per project een 
urenregistratie bij, die te allen tijde kan worden 
opgevraagd door Opdrachtgever. In het geval tussen 
partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/
of in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van 
RONIN Amsterdam bindend, behoudens tegenbewijs 
van Opdrachtgever.

4.7. RONIN Amsterdam hanteert een fatale
betalingstermijn van 14 dagen. Eventuele klachten ten 
aanzien van een factuur dienen uiterlijk binnen acht 
dagen na de factuurdatum van de betreffende factuur 
schriftelijk of per e-mail worden ingediend bij RONIN 
Amsterdam. Het indienen van een klacht of het 
protesteren tegen de (hoogte van een) factuur, schort 
de betalingsverplichting niet op. 

5. VERZUIM EN OPSCHORTING 
5.1. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft (een deel 
van) de factuur binnen de gestelde (en fatale) betaling-
stermijn te voldoen, is Opdrachtgever zonder nadere 
ingebrekestelling in verzuim. 

5.2. Op het moment dat Opdrachtgever conform 
artikel 5.1 in verzuim is, stuurt RONIN Amsterdam 
daarvan een kennisgeving aan Opdrachtgever, waarbij 
Opdrachtgever in de gelegenheid wordt gesteld de 
factuur alsnog (volledig) te voldoen. 

5.3. Vanaf het moment dat Opdrachtgever conform 
artikel 5.2 is aangemaand, is RONIN Amsterdam 
gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat 
Opdrachtgever de betreffende factuur heeft voldaan. 
RONIN Amsterdam is niet aansprakelijk voor 
(vertraging)schade die ontstaat als gevolg van deze 
opschorting. 

5.4. Voor zover is afgesproken het werk in verschil-
lende (ontwerp)fases (als bedoeld in artikel 4.3) uit 
te voeren of op te leveren, is RONIN Amsterdam 
gerechtigd de aanvang en/of nadere uitvoering van de 
opvolgende fase op te schorten totdat Opdrachtgever 
de vorige (ontwerp)fase heeft goedgekeurd en dus 
definitief is afgerond.

5.5. RONIN Amsterdam is gerechtigd de overeen-
komst te ontbinden als Opdrachtgever conform 
artikel 5.1 in verzuim is en Opdrachtgever na te zijn 
aangemaand niet binnen de gestelde betalingstermijn 
alsnog aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
RONIN Amsterdam is niet aansprakelijk voor schade 
die ontstaat als gevolg van deze ontbinding.

6. EINDE VAN DE OVEREENKOMST EN ONTBINDING
6.1. De overeenkomst is niet tussentijds opzegbaar.  

6.2. RONIN Amsterdam kan de overeenkomst zonder 
ingebrekestelling of tussenkomst van een rechter 
met onmiddellijke ingang ontbinden of opzeggen in 
het geval:
a. de Opdrachtgever (voorlopig) surseance van
betaling heeft aangevraagd of is verleend;
b. de Opdrachtgever faillissement heeft aangevraagd of 
in staat van faillissement is verklaard;
c. de Opdrachtgever onder curatele of bewind is 
gesteld of op een andere manier niet meer in staat is 
vrijelijk over zijn vermogen te beschikken, daaronder 
begrepen beslaglegging en schuldsanering; 
d. de Opdrachtgever handelingen verricht waarvan 
RONIN Amsterdam (mogelijk) reputatieschade 
ondervindt.
e. de samenwerking duurzaam is ontwricht door een 
onoverkomelijk verschil van (creatief) inzicht.

6.3. Indien de overeenkomst door RONIN Amsterdam 
wordt opgezegd of ontbonden zijn de vorderingen van 
RONIN Amsterdam op Opdrachtgever onmiddellijk 
opeisbaar. RONIN Amsterdam is niet aansprakelijk 
voor eventuele schade aan de zijde van Opdrachtgever 
als gevolg van de opzegging of ontbinding. 

6.4. In het geval de overeenkomst door RONIN 
Amsterdam (gedeeltelijk) wordt ontbonden wegens 
een tekortkoming aan de zijde van Opdrachtgever, is 
Opdrachtgever conform artikel 6:277 BW gehouden 
de schade te vergoeden die RONIN Amsterdam door 
de ontbinding lijdt en zal lijden. Onder die schade 
zijn naast het positieve contractsbelang in elk geval 
de kosten begrepen die Opdrachtgever ondanks de 
ontbinding is verschuldigd aan derden die voor de 
uitvoering van (een deel van de) overeenkomst zijn 
ingeschakeld.

7. (INTELLECTUEEL) EIGENDOM
7.1. De door RONIN Amsterdam aan Opdracht-
gever verstrekte stukken, (audio visuele) bestanden, 
concepten en ideeën, daaronder begrepen (maar niet 
daartoe beperkt) ontwerpen, (grafische) schetsen,  
tekeningen, software, PSD-bestanden, rapporten, 
adviezen, (bron)codes, presentaties en teksten (“Stuk-
ken”), mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van RONIN Amsterdam worden 
gebruikt, gewijzigd, aangevuld, verkocht, verveelvoud-
igd, openbaar gemaakt, ter kennis van derden worden 
gesteld en/of verwerkt in andere websites of producten 
dan volgens de overeengekomen afspraken en de in 
de overeenkomst opgenomen bestemming (“Gebruik 
maken van de Stukken”). 

7.2. Ten aanzien van de Stukken behoudt RONIN 
Amsterdam zich nadrukkelijk alle rechten en 
bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van 
de Auteurswet en andere wet- en regelgeving op het 
gebied van intellectuele eigendom. Tenzij anders is 
overeengekomen, geldt dat Opdrachtgever ten aanzien 
van de Stukken waarop een intellectueel eigen-
domsrecht rust ten gunste van RONIN Amsterdam, 
uitsluitend de exclusieve (gebruiks)rechten krijgt, mits 
Opdrachtgever aan alle verplichtingen uit de overeen-
komst(en) met RONIN Amsterdam heeft voldaan. Als 
Opdrachtgever niet aan alle verplichtingen uit de over-
eenkomst(en) met RONIN Amsterdam heeft voldaan, 
heeft Opdrachtgever géén (gebruiks)rechten ten 
aanzien van de Stukken en dus géén toestemming om 
Gebruik te maken van de Stukken. Het bepaalde in dit 
artikel heeft ook na opzegging of een (gedeeltelijke) 
ontbinding van de overeenkomst te gelden. 

7.3. Voor publicatie en/of exploitatie van het door 
RONIN Amsterdam in opdracht van Opdrachtgever 
gemaakte, is voorafgaande toestemming van RONIN 
Amsterdam vereist. Toestemming van RONIN 
Amsterdam is in ieder geval vereist in de volgende 
situaties: insturen van werk voor een award of 
prijsvraag, publicaties in vakbladen, publicatie op 
websites en (online) nieuwsbrieven. In alle gevallen 
wordt bij publicatie door Opdrachtgever de naam van 
RONIN Amsterdam vermeld of door Opdrachtgever 
voor de naamsvermelding gezorgd. De wijze waarop 
deze naamsvermelding plaatsvindt, wordt in onderling 
overleg door Partijen bepaald.

7.4. RONIN Amsterdam behoudt zich het recht 
voor haar werk, dat zij heeft gecreëerd in opdracht 
van Opdrachtgever, voor haar portfolio of promotie 
doeleinden te publiceren op bijvoorbeeld haar website 
of in mailings/nieuwsbrieven/presentaties (onder 
vermelding van Opdrachtgever) en/of in te sturen voor 
prijsvragen of awards. Als publicatie of promotie van 
haar eigen werk betekent dat ook (een deel van het) 
werk van Opdrachtgever wordt gepubliceerd, omdat 
het werk een samengesteld werk is en/of publicatie 
van het werk van RONIN Amsterdam onlosmakelijk 
is verbonden met het werk van een andere maker, zal 
eerst overleg plaatsvinden met de medemaker(s) en 
indien van toepassing de benodigde toestemming van 
Opdrachtgever worden verzocht. 

7.5. Bij schending van artikel 7.1, t/m 7.3, is Opdracht-
gever per overtreding een onmiddellijk opeisbare boete 
verschuldigd van EUR 1500,-, te vermeerderen met 
EUR 250,- voor elke dag dat de inbreuk voortduurt. 
RONIN Amsterdam behoudt zich het recht voor om in 
plaats van een boete een volledige schadevergoeding te 
vorderen voor de geleden schade. 

7.6. Voor zover (onderdeel van) de opdracht van 
Opdrachtgever aan RONIN Amsterdam het ontwik-
kelen van een website betreft en de website online 
is opgeleverd en door Opdrachtgever in gebruik 
is genomen zonder dat Opdrachtgever aan al zijn 
(financiële) verplichtingen heeft voldaan, behoudt 
RONIN Amsterdam zich het recht voor in plaats van 
een boete in rekening te brengen, de website (tijdelijk) 
buiten gebruik te stellen totdat het openstaande fac-
tuurbedrag is voldaan. 

7.7. Opdrachtgever en RONIN Amsterdam kunnen 
overeenkomen dat de intellectuele rechten van 
RONIN Amsterdam ten aanzien van de Stukken door 
Opdrachtgever worden afgekocht tegen een overeen te 
komen afkoopsom. Het staat RONIN Amsterdam vrij 
om een dergelijk verzoek van Opdrachtgever zonder 
opgaaf van redenen te weigeren. 

8. GESCHILLEN
8.1. Op overeenkomsten tussen RONIN Amsterdam en 
Opdrachtgever en eventuele daarmee samenhangende 
rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht 
van toepassing. 

8.2. Alle geschillen die ontstaan uit de overeenkom-
st(en) tussen RONIN Amsterdam en Opdrachtgever 
waarop deze algemene voorwaarden van toepassing 
zijn verklaard, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd 
aan de rechtbank te Rotterdam.

9.  AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
9.1. Behoudens opzet en bewuste  roekeloosheid, is 
RONIN Amsterdam op geen enkele wijze aansprake-
lijk, op welke rechtsgrond dan ook,  voor enige 
vorm van schade, die ontstaat in, tijdens of door de 
uitvoering van de overeenkomst, daaronder begrepen 
maar niet daartoe beperkt enige vorm van schade als 
gevolg van de blijvende onmogelijkheid tot nakoming 
van de overeenkomst .

9.2. Opdrachtgever doet uitdrukkelijk afstand van de 
mogelijkheid zich te beroepen op artikel 6:230 lid 2 
BW (opheffen nadeel).  

9.3. Indien de aansprakelijkheid van RONIN Amster-
dam komt vast te staan, is de hoogte van de alsdan 
verschuldigde schadevergoeding gemaximeerd tot het 
bedrag dat de verzekering van RONIN Amsterdam 
uitkeert in het voorkomende geval.  

9.4. RONIN Amsterdam is nooit aansprakelijk voor 
indirecte schade, daaronder begrepen maar niet daartoe 
beperkt: gevolgschade, gederfde winst, gemiste 
besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

9.5. RONIN Amsterdam kan niet aansprakelijk worden 
gesteld in het geval een door haar ingeschakelde derde 
als gevolg van een overmachtsituatie zijn of haar 
afspraken niet kan nakomen. 

9.6. Een aansprakelijkheidsstelling van Opdracht-
gever gericht aan RONIN Amsterdam, schort de 
betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. 
Opdrachtgever blijft gehouden tot nakoming van de 
overeenkomst. 

9.7. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, 
bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen 
en verweren jegens RONIN Amsterdam en de door 
RONIN Amsterdam bij de uitvoering van een overeen-
komst betrokken derden, één jaar. 

9.8. De Opdrachtgever vrijwaart RONIN Amsterdam 
tegen alle aanspraken van derden alsmede de door 
RONIN Amsterdam in verband daarmee te maken 
kosten, waaronder begrepen de kosten van juridische 
bijstand, welke aanspraken voortvloeien uit de door 
RONIN Amsterdam voor de Opdrachtgever verrichte 
werkzaamheden.



GENERAL CONDITIONS RONIN AMSTERDAM 2022

1. GENERAL
1.1. These general conditions apply to any offer made 
by RONIN Amsterdam, any quotation submitted by 
RONIN Amsterdam, on all brainstorming sessions that 
RONIN Amsterdam has with a (potential) client (“Cli-
ent”), to all orders provided to RONIN Amsterdam 
(including continued orders and additional orders), to 
all pitches in which RONIN Amsterdam participates 
and to all (other) agreements between RONIN Amster-
dam and Client, whereby these general conditions have 
been declared applicable. 

1.2. The persons associated with RONIN Amsterdam 
can also appeal to these general conditions.  ‘Associat-
ed person’ includes: the employees, the partners and/or 
shareholders of RONIN Amsterdam.

1.3. In case of a discrepancy or contradiction between 
these general conditions and a translated version 
thereof, the Dutch text prevails.

1.4. RONIN Amsterdam is authorized to unilaterally 
make adjustments or additions to the general con-
ditions.
   
1.5. If a provision (or part thereof) from these general 
conditions proves not to be applicable, this will not 
affect the applicability of the other provisions.

2. OFFERS AND QUOTATIONS
2.1. All offers from RONIN Amsterdam are without 
any obligations. This means that sending an offer does 
not oblige RONIN Amsterdam to accept an order 
of the Client under the same conditions of the offer.  
Except when a period for acceptance is mentioned in 
the offer. If the Client accepts the offer from RONIN 
Amsterdam within the stipulated period, RONIN 
Amsterdam is in that case obliged to the conditions 
of the offer.
   
2.2. The quotation describes the work activities, the 
planning, the remuneration and the way of invoicing 
and payment.
 
2.3. The quotations prepared by RONIN Amsterdam 
are valid for 30 days, unless agreed otherwise. If 
the Client does not accept the quotation within the 
stipulated time, the quotation will expire. The Client is 
of course free to request RONIN Amsterdam again to 
issue a quotation.
 
2.4. A composed quotation does not oblige RONIN 
Amsterdam to (only) perform part of the order against 
the equal part of the stipulated price; not even if the 
Client has accepted the offer or part thereof within the 
stipulated period.

3. CONCLUDING AND EXECUTION OF THE AGREEMENT
3.1. An agreement is concluded after 
the Client has approved the quotation sent by RONIN 
Amsterdam. The Client can approve the quotation via 
a verbal agreement, or by signing and returning the 
(printed) quotation, or by giving online approval by 
using a hyper-link that is sent for this purpose to the 
Client per e-mail. 
 
3.2. The completion period mentioned in the quotation 
regarding the planning, starts no sooner than the mo-
ment that the Client has approved the quotation and the 
approval has been received by RONIN Amsterdam.
 
3.3. Before and with the concluding of the agreement, 
the Client provides all the information that RONIN 
Amsterdam requires for the execution of the agree-
ment. This includes in any case the information that is 
indicated by RONIN Amsterdam as being necessary 
for the execution of the agreement, but also the infor-
mation of which the Client should reasonably know 
that this is necessary for the (appropriate) execution of 
the agreement (“Information”). A possible completion 
period in the agreement starts no sooner than the mo-
ment that the Client has provided all the Information to 
RONIN Amsterdam.
  
3.4. Late provision of the Information is for the risk of 
the Client. RONIN Amsterdam is not liable for damage 
caused by late provision of the Information whereby 
the execution of the agreement starts later or is per-
formed later than originally planned or desired. 

3.5. The delivery dates mentioned in the quotation 
and/or agreement in the context of the planning are no 
deadlines. Failure to meet a date does not mean failure 

in the compliance of the agreement and is therefore not 
a reason for the Client to dissolve the agreement. 

3.6. Possible visible defects to the supplied goods must 
be reported no later than 14 days after the delivery. 
Possible invisible defects must be reported at least 
within 14 days after these have been detected. The 
moment of detection is equal to the moment that the 
defect should have been detected. If a complaint about 
a defect has not been filed within the stipulated period, 
RONIN Amsterdam is not obliged towards the Client 
to repair, replacement or damage compensation.

3.7. As far as agreed that RONIN Amsterdam performs 
the agreement at the location of the Client, the Client 
is obliged to ensure a safe and healthy workplace 
that complies with the workplace standards in the 
Occupational health law.    

4. REMUNERATION, PLANNING AND PAYMENT
4.1. The prices in the offers and quotations are 
exclusive of VAT and possible costs to be made with 
the execution of the agreement such as, shipment 
costs, transport costs, travel costs and declarations of 
engaged third parties. 

4.2. Parties agree on a fixed remuneration for the 
work activities that are included and described in the 
order confirmation and therefore are part of the scope 
of the order. 

4.3. RONIN Amsterdam always has the right, in 
derogation to the agreed way of invoicing, to invoice 
the performed work activities per completed (design) 
phase. A (design) phase is a phase in the design and de-
velopment process that is separated from other phases 
in the signed quotation and for which a (separate) de-
livery date applies. If, for whatever reason, the Client 
prevents RONIN Amsterdam from carrying out agreed 
work on schedule and the Client, after being given 
notice of default by RONIN Amsterdam, continues 
to prevent that, RONIN Amsterdam shall at all times 
be entitled to invoice the Client for the remaining 
work and the Client shall owe RONIN Amsterdam the 
agreed fee for that remaining work.

4.4. Work activities that are not part of the agreed and 
described order qualify as additional work. If there is 
additional work, RONIN Amsterdam will charge its 
usual hourly rate on top of the agreed remuneration. 
There is in any case additional work if more iterations 
and/or feedback rounds take place at the request of the 
Client than is agreed in the agreement.  

4.5. If RONIN Amsterdam receives a (separate) order 
for which parties have not agreed on a (fixed) remuner-
ation, RONIN Amsterdam will calculate its remunera-
tion based on the hours spent under applicability of the 
usual hourly rate, unless agreed otherwise.  

4.6. RONIN Amsterdam will keep time-sheets per 
project that can be requested by the Client at all times. 
In case there is a dispute between parties regarding the 
hours spent and/or charged hours, the time-sheets from 
RONIN Amsterdam are binding, unless the Client can 
prove differently.

4.7. RONIN Amsterdam uses a payment deadline of 14 
days. Possible complaints regarding an invoice must be 
made no later than 8 days after date of invoice of the 
relevant invoice and must be filed to RONIN Amster-
dam in writing or per e-mail. The filing of a complaint 
or protesting against the (amount of an) invoice will 
not suspend the payment obligation.

5. DEFAULT AND SUSPENSION 
5.1. If the Client continues to fail to pay (part of) the 
invoice within the stipulated (and final) payment terms, 
the Client is in default without further notice.  

5.2. At the moment that the Client is in default in con-
formity with article 5.1, RONIN Amsterdam will send 
notification thereof to the Client, where the Client is 
given the opportunity to still pay the invoice (in full). 

5.3. From the moment that the Client has been remind-
ed in conformity with article 5.2, RONIN Amsterdam 
has the right to suspend its work activities until the 
Client has paid the relevant invoice.  
RONIN Amsterdam is not liable for (delay) damage 
that is caused as a result of this suspension. 

5.4. As far as it is agreed to perform or complete the 
work in different (design) phases (as meant in article 
4.3), RONIN Amsterdam has the right to suspend the 
start and/or further execution of the next phase until 
the Client has approved the previous (design) phase 
and is therefore definitely completed. 

5.5. RONIN Amsterdam has the right to dissolve the 
agreement if the Client is in default in conformity with 
article 5.1. and the Client, after being reminded, has 
not complied with his payment obligation within the 
stipulated period. RONIN Amsterdam is not liable for 
damage that is caused as a result of this dissolution.

6. TERMINATION OF THE AGREEMENT AND DISSOLUTION
6.1. The agreement cannot be terminated in the 
interim.  

6.2. RONIN Amsterdam can immediately dissolve or 
terminate the agreement without notice of default or 
legal intervention in case:
a. the Client has requested or has been granted (tempo-
rary) automatic stay of payment;
b. the Client has requested bankruptcy or has been 
declared bankrupt;
c. the Client is placed under guardianship or adminis-
tration in such a way that it cannot freely dispose of its 
capital, including seizure and debt repayment scheme; 
d. the Client performs actions whereby RONIN Am-
sterdam (might) suffers reputational damage.
e. the cooperation has irretrievably broken down due to 
an irreconcilable difference of (creative) insight.
6.3. If the agreement is terminated or dissolved by 
RONIN Amsterdam, the claims of RONIN Amsterdam 
on the Client are immediately payable.  RONIN Am-
sterdam is not liable for any damage suffered by the 
Client as a result of the termination or dissolution. 

6.4. In case the agreement is (partly) dissolved by 
RONIN Amsterdam due to a failure of the Client, the 
Client is obliged, in conformity with article 6:277 Civil 
Code, to compensate the damage that RONIN Amster-
dam suffers or will suffer due to the dissolution. This 
damage includes in any case, apart from the positive 
contractual interest, the costs that the Client owes, de-
spite the dissolution, to third parties that were engaged 
for the execution of the agreement (or part thereof). 

7. (INTELLECTUAL) PROPERTY
7.1. Documents, (audio visual) files, concepts 
and ideas, including (but not limited to) designs, 
(graphic) sketches, drawings, software, PSD files, 
reports, advice, (source) codes, presentations and text 
(“Documents”) provided by RONIN Amsterdam to the 
Client, may not, without the prior written approval of 
RONIN Amsterdam, be used, adjusted, supplemented, 
sold, copied published, disclosed to third parties and/
or processed in other websites or products other than 
in conformity with the made agreements and the 
intended use included in the agreement (“Using the 
Documents”). 

7.2. Regarding the Documents, RONIN Amsterdam 
reserves all rights and authorizations that it is entitled 
to based on the Copyright Law and other law and 
legislation in terms of intellectual property. Unless 
agreed otherwise, the Client, regarding the Documents 
that are protected by intellectual property right in favor 
of RONIN Amsterdam, will receive the exclusive (use) 
rights, provided that the Client has complied with all 
the obligations arising from the Agreement(s) with 
RONIN Amsterdam.  If the Client has not complied 
with all the obligations from the agreement(s) with 
RONIN Amsterdam, the Client has no (user) rights 
regarding the Documents and therefore no approval to 
Use the Documents.  The provision in this article also 
applies after termination or a (partial) dissolution of 
the agreement.  

7.3. To publish and/or to exploit all that is prepared 
by RONIN Amsterdam by order of the Client, prior 
written approval of RONIN Amsterdam is required. 
Approval from RONIN Amsterdam is at least required 
in the following situations: submitting work for an 
award or competition, publications in journals, publi-
cation on websites and (online) newsletters. In case of 
publication by the Client, the name of RONIN Amster-
dam is mentioned in all cases or the Client arranges the 
name listing.  The way this name listing is done will be 
determined by Parties in mutual consultation.

7.4. RONIN Amsterdam reserves the right to publish 
its works that it has created by order of the Client for 

its portfolio or promotion purposes on its website, or 
in mailings/newsletters/presentations (with mention 
of the Client) and/or to submit it for competitions 
or awards.  If publication or promotion of its own 
works also means that (part of) the work of the Client 
is published, as the work is a compiled work and/
or publication of the work from RONIN Amsterdam 
is inextricably connected with the work of another 
maker, consultation will first take place with the fellow 
maker(s) and if applicable the required approval of the 
Client will be requested.  

7.5. With violation of articles 7.1 up to 7.3 the Client 
owes an immediately payable fine of EUR 1500.- per 
violation, to be increased with EUR 250.- for every 
day that the violation continues.  RONIN Amsterdam 
reserves the right to claim full damage compensation 
for the suffered damage instead of a fine.  

7.6. As far as (part of) the order of the Client to 
RONIN Amsterdam concerns the development of a 
website and the website has been completed online and 
is being used by the Client without the Client having 
complied with al his (financial) obligations, RONIN 
Amsterdam reserves the right to (temporarily) put the 
website out of use, instead of charging a fine, until the 
outstanding invoice amount has been paid.  

7.7. Client and RONIN Amsterdam can agree that the 
intellectual property rights from RONIN Amsterdam 
regarding the Documents are redeemed by the Client 
against a lump sum payment to be agreed.  RONIN 
Amsterdam is free to refuse such a request from the 
Client without stating a reason.  

8. DISPUTES
8.1 The agreements between RONIN Amsterdam and 
the Client and possible legal relations related to this 
are exclusive subject to Dutch law.  

8.2. All disputes arising from the agreement(s) 
between RONIN Amsterdam and the Client to which 
these general conditions apply will only be submitted 
to the competent Court of Rotterdam.

9. LIABILITY AND INDEMNIFICATION
9.1. Except for intent and deliberate recklessness, RO-
NIN Amsterdam is not liable in any way, for whatever 
legal reason, for any type of damage that is caused in, 
during or because of the execution of the agreement, 
including but not limited to any type of damage as a 
result of the continuous impossibility to comply with 
the agreement.
 
9.2. Client explicitly waives the possibility to appeal 
to article 6:230 paragraph 2 Civil Code (lifting 
disadvantage).
  
9.3 If the liability of RONIN Amsterdam has been 
established, the amount of the owed damage compen-
sation is the maximum amount that the insurance of 
RONIN Amsterdam pays out in the occurring case.   

9.4. RONIN Amsterdam is never liable for indirect 
damage, including but not limited to: consequential 
damage, loss of profit, missed savings and damage due 
to business stagnation.  

9.5. RONIN Amsterdam cannot be held liable in case 
a third party, engaged by RONIN Amsterdam, cannot 
comply with his/her agreements as a result of force 
majeure.  

9.6. A liability claim of the Client addressed to RONIN 
Amsterdam does not suspend the Client’s payment 
obligation.  Client remains obliged to comply with 
the agreement.  

9.7. In derogation of the legal expiry periods, the expi-
ry period for all claims and defenses towards RONIN 
Amsterdam and the third parties involved by RONIN 
Amsterdam for the execution of the agreement, is 
one year.  

9.8. The Client indemnifies RONIN Amsterdam 
against all claims from third parties as well as the costs 
made by RONIN Amsterdam in this respect, including 
the costs for legal assistance, which claims arise from 
the work activities performed by RONIN Amsterdam 
for the Client. 


