
ALGEMENE VOORWAARDEN 

Van: 
 
                                  Saturnusstraat 38 
                                  7622 VJ Borne 

         Bepaling 1 Definities  

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

1. Opdrachtgever:  
Een natuurlijk- of rechtspersoon die opdracht geeft, of namens wie opdracht wordt 
gegeven aan DroneDreams!, om voor hem of haar een product te vervaardigen dan 
wel om voor hem of haar andere werkzaamheden te verrichten, dan wel de 
natuurlijk- of rechtspersoon aan wie DroneDreams! een offerte uitbrengt of een 
prijsopgave doet of met wie DroneDreams! anderszins een zakelijke betrekking heeft. 

2. Opdracht:  
De overeenkomst waarbij DroneDreams! zich jegens de  
Opdrachtgever verbindt om het door Opdrachtgever verlangde product te 
vervaardigen of de door Opdrachtgever verlangde werkzaamheden te verrichten, 
onder toepassing van het in deze algemene voorwaarden bepaalde, en waarbij de 
Opdrachtgever zich verplicht jegens DroneDreams! de overeengekomen 
tegenprestatie te verrichten.  

3. Product:  
Het (eind)product dat, of de (eind)producten die DroneDreams! in opdracht 
van de Opdrachtgever vervaardigt. Onder product wordt mede verstaan eventuele 
diensten die DroneDreams! aan Opdrachtgever verleent, waarvoor Opdrachtgever al 
dan niet een vergoeding betaalt aan DroneDreams!  

Bepaling 2 Toepassing  

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de realisatie 
en de nakoming van alle door DroneDreams! gesloten overeenkomsten en op elke 
door haar aangegane rechtsbetrekking.  

2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn ook op alle 
activiteiten, prijsopgaven, offertes en afspraken de onderhavige voorwaarden van 
toepassing.  

3. Afwijkingen van deze voorwaarden binden DroneDreams! slechts, indien zulks door  
             DroneDreams! schriftelijk wordt bevestigd.  
 
Deze algemene voorwaarden blijven van kracht, ook indien de Opdrachtgever geheel of 
gedeeltelijk van bedrijfsnaam, rechtsvorm of eigenaar verandert.  

 



Bepaling 3 Offertes en Aanbiedingen 

      1.  Door DroneDreams! uitgebrachte offertes en aanbiedingen zijn 30 dagen geldig. 

      2. Prijzen zijn exclusief toezending van het product, tenzij anders is aangegeven. Prijzen 
           Zijn exclusief btw. 
 
      3. DroneDreams! kan niet aan de inhoud van een offerte worden gehouden indien de  
          Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk  
          verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een  
          onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of een verschrijving bevat. 
  
      4.  Typ- en drukfouten in offertes of aanbiedingen worden voorbehouden.  
           Opdrachtgever kan op foutieve informatie in offertes of aanbiedingen geen beroep  
           doen en daaraan geen rechten ontlenen.  
 
      5. Offertes of aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen, nieuwe of  
           vervolgopdrachten.  

Bepaling 4 Totstandkoming van Overeenkomsten  

1. Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en DroneDreams! komt tot stand en is bindend: 

  
a. na ontvangst binnen de aanvaardingstermijn van een door Opdrachtgever ondertekend 

exemplaar van een offerte van DroneDreams! of   

b. na verzending van een opdrachtbevestiging door DroneDreams! aan Opdrachtgever; of  

c. in het geval de Opdrachtgever afziet van ondertekening van een offerte, maar hij of zij 
mondeling of per email aangeeft akkoord te gaan met de aan hem of haar uitgebrachte 
offerte: op het moment dat de mondelinge of per email verzonden mededeling van akkoord 

DroneDreams! bereikt; of    

d. wanneer partijen hun afspraken schriftelijk in een overeenkomst vastleggen en deze 
overeenkomst door beide partijen is ondertekend.  

2. a. is onderdeel a) van lid 1 van toepassing, dan geldt de inhoud van de ondertekende 

offerte van DroneDreams! als de inhoud van de overeenkomst;  
b. is onderdeel b) van lid 1 van toepassing, dan geldt de inhoud van opdrachtbevestiging als 

de inhoud van de overeenkomst;   

c. is onderdeel c) van lid 1 van toepassing, dan geldt de inhoud van de laatste aan 
Opdrachtgever uitgebrachte offerte als de inhoud van de overeenkomst.  

3. Een offerte kan zonder overleg door DroneDreams! worden gewijzigd tot het moment dat 
    DroneDreams! een ondertekend exemplaar van een offerte van Opdrachtgever retour  
    ontvangt als bedoeld in lid 1 onder a) van dit artikel.  



4. Afspraken die na het tot stand komen van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en 
     DroneDreams! worden gemaakt en die afwijken van de offerte, opdrachtbevestiging of 
     bestaande overeenkomst zullen door DroneDreams! schriftelijk worden bevestigd. De in  
     dit lid bedoelde afspraken zijn slechts bindend na bevestiging door DroneDreams!  

Bepaling 5 Prijzen en kosten  

1. Tenzij anders aangegeven, worden prijzen uitgedrukt in Euro's, exclusief btw.  

2. Alle kosten die voortvloeien uit wijzigingen in de overeenkomst, zijnde het gevolg van  
    hetzij een aanvullende c.q. bijzondere opdracht door de Opdrachtgever, hetzij een  
    omstandigheid waarin de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens niet  
    overeenstemmen met een eerdere opgave, hetzij van andere omstandigheden, worden  
    afzonderlijk bij de Opdrachtgever in rekening gebracht.  
3. De kosten van meerwerk worden door DroneDreams! bij de Opdrachtgever in rekening  
    gebracht.  
4. Reiskosten worden door DroneDreams! bij Opdrachtgever in rekening gebracht. Onder  
    reiskosten worden onder andere begrepen kilometervergoeding (21 eurocent per  
    afgelegde kilometer), parkeerkosten, vliegtickets inclusief boekings- en andere  
    bijkomende kosten, de kosten van hotelovernachtingen. Al deze kosten kunnen op  
    verzoek ook worden verwerkt in de afgesproken totaalprijs. 
5. DroneDreams! behoudt zich het recht voor om meer- en minderwerk, dat voortvloeit uit  
    de overeenkomst, te verrekenen met of op te tellen bij het door Opdrachtgever op basis  
    van de overeenkomst reeds verschuldigde bedrag.  

Bepaling 6 Levering  

1. DroneDreams! levert eerst een voorvertoning (hierna te noemen: preview) van het  
    product. Opdrachtgever kan deze preview beoordelen en verzoeken om aanpassingen.  
    Nadat Opdrachtgever akkoord is gegaan met de preview, levert DroneDreams! de  
    definitieve versie van het product op de overeengekomen wijze. De definitieve versie van 
    het product wordt door DroneDreams! niet meer aangepast, tenzij aanpassing vereist is  
    als gevolg van een fout van DroneDreams!  
2. DroneDreams! levert het product op het tijdstip dat overeengekomen is in de  
    overeenkomst, behoudens in gevallen van overmacht zoals in artikel 11 omschreven.  
3. Door DroneDreams! gemaakte extra kosten, in verband met door Opdrachtgever  
    gewenste spoedlevering(en) en/of levering eerder dan in/bij de overeenkomst voorzien, 
    zijn voor rekening van de Opdrachtgever.  

Bepaling 7 Betaling  

1.  Behoudens andersluidend schriftelijk beding, dient betaling te geschieden   
     overeenkomstig de door DroneDreams! in/bij de offerte, opdrachtbevestiging,  
     overeenkomst of anderszins vastgelegde betalingsvoorwaarden, onverminderd de  
     bepalingen in deze algemene voorwaarden.  
2.  Voor elke verschuldigde betaling ontvangt de Opdrachtgever een aparte factuur, waarvan 
     de betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk 
     anders is overeengekomen. Facturen met betrekking tot gedeeltelijke leveringen moeten  



    worden voldaan binnen de daarvoor geldende betalingstermijn. Indien betaling in  
    termijnen wordt overeengekomen, ontvangt de Opdrachtgever van DroneDreams! een  
    betalingsschema.  
3. Indien de betaling van het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn door  
    DroneDreams! is ontvangen, is Opdrachtgever aan DroneDreams! een rente van 1% per  
    maand verschuldigd, over het uitstaande bedrag vanaf de dag dat de betaling opeisbaar is 
    tot de dag van algehele betaling, alsmede een bedrag van € 25,- per week voor 
    administratiekosten.  
4. Kosten van buitengerechtelijke maatregelen genomen door DroneDreams! ter incasso 
    van haar vordering, komen volledig voor rekening van Opdrachtgever.  

Bepaling 8 Eigendomsvoorbehoud  

 DroneDreams! behoudt zich de eigendom van het door haar aan Opdrachtgever te leveren   
 product en/of overige aan Opdrachtgever te leveren goederen en/of zaken voor, zolang 
Opdrachtgever niet het volledige factuurbedrag plus bijkomende kosten, zoals de kosten   
 vermeld in leden 3 en 4 van artikel 7, aan DroneDreams! heeft voldaan.  

Bepaling 9 Wijziging van Overeenkomsten  

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke  
    uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen 
    tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de 
    aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de 
    Opdrachtgever of eventuele anderen, wordt gewijzigd en daardoor de opdracht in 
    kwantitatief of kwalitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kunnen onder andere de 
    oorspronkelijk overeengekomen prijs en de oorspronkelijk opgegeven termijn van 
    uitvoering worden gewijzigd. DroneDreams! zal van eventuele wijzigingen zoveel als 
    mogelijk vooraf opgaaf doen. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging 
    van de overeenkomst, daaronder begrepen wijziging van de prijs en termijn van  
    uitvoering.  
2. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is  
    DroneDreams! gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord 
    is gegeven door de binnen DroneDreams! bevoegde persoon en de Opdrachtgever 
    akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden,  
    daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop aan de overeenkomst 
    uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde  
    overeenkomst levert geen wanprestatie van DroneDreams! op en is voor de  
    Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.  
3. Indien DroneDreams! met de Opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is  
    DroneDreams! niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat  
    de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die redenen te 
    ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of   
    verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van  
    lonen en dergelijke, of het gevolg is van andere omstandigheden die bij het aangaan van   
    de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzien waren. 
 



Bepaling 10 Annulering, Beëindiging, Opschorting en Ontbinding van Overeenkomsten  
 
1. Annulering van de opdracht c.q. beëindiging van de overeenkomst door Opdrachtgever is 
    alleen schriftelijk mogelijk, alle andere wijzen van annuleren worden niet door 
    DroneDreams! aanvaard.  
2. Onverminderd het recht van DroneDreams! om nakoming van de overeenkomst te  
    vorderen, brengt DroneDreams! in geval van annulering van de opdracht c.q. beëindiging  
    van de overeenkomst door Opdrachtgever na ondertekening van de overeenkomst, bij  
    Op- drachtgever € 150,- als schadevergoeding in rekening.  
3. Bij annulering of beëindiging door Opdrachtgever komen op grond van de overeenkomst 
    reeds gemaakte kosten voor rekening van de Opdrachtgever, welke kosten  
    DroneDreams! bij Opdrachtgever middels een factuur in rekening brengt.  
4. DroneDreams! is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, indien de  
    Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig  
    nakomt, of indien na het sluiten van de overeenkomst aan DroneDreams! ter kennis  
    gekomen omstandigheden goede grond geven om te vrezen dat de Opdrachtgever zijn  
    verplichtingen niet zal nakomen, of indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de  
    overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn  
    verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is, of indien  
    door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van DroneDreams! kan  
    worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen 
    condities zal nakomen.  
5. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet  
    nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is DroneDreams! gerechtigd  
    de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting  
    harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schade- loosstelling, terwijl de 
    Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie of anderszins, wél tot schadevergoeding of  
    schadeloosstelling is verplicht.  
6. Voorts is DroneDreams! bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich  
    omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst  
    onmogelijk is of wordt, of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van  
    dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet  
    van DroneDreams! kan worden gevergd.  
7. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van DroneDreams! op de  
    Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien DroneDreams! de nakoming van haar  
    verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.  
8. Indien DroneDreams! tot opschorting overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot  
    vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.  
9. DroneDreams! heeft het recht, naast de overige haar toekomende rechten, de  
    overeenkomst terstond en met directe ingang, zonder dat sommatie, ingebrekestelling of 
    rechterlijke tussenkomst is vereist, te beëindigen dan wel de order of overeenkomst te  
    annuleren of te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn jegens Opdrachtgever, indien  
    Opdrachtgever niet in staat is aan zijn opeisbare schulden te voldoen of zijn opeisbare  
    schulden onbetaald laat, indien Opdrachtgever insolvent wordt, indien het faillissement  
    van Opdrachtgever is aangevraagd of uitgesproken, indien ten behoeve van dan wel door  
    Opdrachtgever surseance van betaling is aangevraagd of is uitgesproken, indien onder  
    Opdrachtgever beslag wordt gelegd - indien en voor zover het beslag niet binnen 30 dagen  



    na datum beslaglegging is opgeheven, indien door of namens Opdrachtgever toepassing   
   van de wettelijke schuldsanering wordt aangevraagd of deze wordt uitgesproken, indien  
   Opdrachtgever haar bedrijf staakt, of indien zich een andere omstandigheid voordoet  
   waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over haar vermogen of delen daarvan kan  
   beschikken. Alle vorderingen van DroneDreams! op Opdrachtgever zijn in voornoemd  
   geval onmiddellijk opeisbaar. Het voorgaande laat het recht van DroneDreams! om   
   volledige schadevergoeding te eisen onverlet. 
 
Bepaling 11 Overmacht 
 
1. Is een der partijen niet in staat haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst na  
    te komen als gevolg van overmacht zoals in de leden 2 en 3 van dit artikel omschreven,  
    dan heeft zij het recht nakoming van de overeenkomst op te schorten. Duurt de situatie 
    van overmacht zodanig lang dat nakoming binnen een redelijke termijn niet meer mogelijk  
    is, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder  
    dat hierdoor schadeplichtigheid op welke grond dan ook ontstaat.  
 
2. Onder overmacht aan de zijde van DroneDreams! wordt in deze algemene voorwaarden  
    verstaan, naast hetgeen daaronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, elke van  
    de wil van DroneDreams! onafhankelijke oorzaak, voorzien of niet voorzien, waarop   
    DroneDreams! geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor DroneDreams! niet in staat is  
    haar verplichtingen na te komen of waar- door de nakoming van haar verplichtingen in  
    redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Onder meer gelden als overmacht  
    situatie: oorlog, oorlogsdreiging, oproer, rampen, brand, natuurgeweld, waterschade,  
    werkstakingen binnen het bedrijf van DroneDreams! en het crashen, uitvallen of defect  
    raken van door DroneDreams! gebruikte (data)systemen. DroneDreams! komt een  
    beroep op overmacht eveneens toe wanneer zich een overmacht situatie zich voordoet  
    bij door DroneDreams! ingeschakelde derden. 

3. Onder overmacht aan de zijde van Opdrachtgever wordt verstaan:   

a. het overlijden van Opdrachtgever; of   

b. acute ziekenhuisopname van Opdrachtgever. 
4. Is DroneDreams! ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de  
    overeenkomst reeds gedeeltelijk nagekomen of zal zij haar verplichtingen gedeeltelijk  
    kunnen nakomen, dan is DroneDreams! gerechtigd om het reeds nagekomen  
    respectievelijk na te komen gedeelte van de overeenkomst (separaat) te factureren.  
    Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen. 
 
Bepaling 12 Garantie  
 
1. DroneDreams! garandeert dat het te leveren product voldoet aan de gebruikelijke eisen  
    en normen die daaraan worden gesteld.  
2. Gebrekkige door DroneDreams! geleverde producten kunnen aan DroneDreams! slechts  
    worden geretourneerd na voorafgaande toestemming van DroneDreams! en op de wijze  
    zoals door haar aangegeven.  
3. Indien het te leveren product niet voldoet aan de garantie zoals bedoeld in lid 1, zal  
    DroneDreams! het product binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien  
    retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het  



    gebrek door Opdrachtgever, naar keuze van DroneDreams! vervangen of zorg dragen voor   
    herstel. In geval van vervanging verbindt Opdrachtgever zich reeds nu het te vervangen  
    product aan DroneDreams! te retourneren en de eigendom daarover aan haar te  
    verschaffen.  
4. De in deze voorwaarden genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als  
    gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke  
    toestemming van DroneDreams!, Opdrachtgever of derden wijzigingen hebben  
    aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product of het product hebben  
    aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is. 
 
Bepaling 13 Intellectuele Eigendomsrechten  
 
1. DroneDreams! behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op  
    grond van de Auteurswet en alle andere intellectuele eigendomswet- en regelgeving.  
    Eventuele intellectuele eigendomsrechten op door DroneDreams! vervaardigde  
    producten blijven berusten bij DroneDreams! Openbaarmaking of gebruik van door  
    DroneDreams! vervaardigde producten anders dan voor eigen gebruik is zonder 
    schriftelijke toestemming van DroneDreams! verboden.  
2. Alle door DroneDreams! eventueel aan de Opdrachtgever verstrekte stukken, zoals  
    (concept) ontwerpen, schetsen, tekeningen, scripts, films, software, teksten en andere  
    materialen of (elektronische) bestanden, zijn uitsluitend bestemd om door Opdrachtgever  
    te worden gebruikt en mogen zonder voorafgaande toestemming van DroneDreams! niet  
    worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.  
3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan veranderingen in door DroneDreams! geleverde  
    producten aan te brengen.  
4. Indien een overtreding van leden 1, 2 en 3 van dit artikel door DroneDreams! wordt  
    geconstateerd  geeft dit DroneDreams! Het recht om de overtreding middels een  
    gerechtelijke procedure aanhangig te maken en/ of volledige schadevergoeding te eisen.  
5. De in het kader van de overeenkomst eventueel door DroneDreams! tot stand gebrachte  
    (concept) ontwerpen, schetsen, tekeningen, scripts, films, software, teksten en andere  
    materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van DroneDreams!, ongeacht  
    of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij schriftelijk  
    anders is overeengekomen.  
6. DroneDreams! en Opdrachtgever kunnen schriftelijk overeenkomen dat bestaande aan  
    DroneDreams! toekomende intellectuele eigen- domsrechten worden overgedragen aan  
    Opdrachtgever.  
7. DroneDreams! is gerechtigd het geleverde product te gebruiken bij c.q. voor  
    promotiedoeleinden, tenzij DroneDreams! en Opdrachtgever schriftelijk zijn  
    overeengekomen dat DroneDreams! daartoe niet gerechtigd is.  
8. DroneDreams! heeft het recht haar eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden  
    toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen  
    vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 
 
Bepaling 14 Geheimhouding 
 
1. DroneDreams! en Opdrachtgever zijn jegens elkaar verplicht tot geheimhouding  
    tegenover derden van al hetgeen hen in het kader van de opdracht en/of uitvoering  



    daarvan ter kennis komt. Onder deze geheimhouding valt onder andere alle  
    (elektronische) communicatie tussen DroneDreams! en Opdrachtgever, alsmede alle  
    (concept) ontwerpen, schetsen, tekeningen, scripts, films, software, teksten en andere  
    materialen of (elektronische) bestanden die in het kader van een overeenkomst tussen  
    DroneDreams! en Opdrachtgever zijn vervaardigd.  
2. De verplichting tot geheimhouding geldt zowel tijdens het bestaan van een overeenkomst  
    tussen DroneDreams! en Opdrachtgever, als na beëindiging, door welke oorzaak ook,  
    daarvan. 
 
Bepaling 15 Vrijwaringen en garanties  
 
1. Opdrachtgever vrijwaart DroneDreams! tegen alle aanspraken van derden die door  
    uitvoering van de overeenkomst schade lijden waarvan de oorzaak niet aan  
    DroneDreams! is te wijten, alsmede tegen de kosten die voor DroneDreams! mogelijk uit  
    die aanspraken van derden voortkomen, juridische kosten daaronder uitdrukkelijk  
    begrepen.  
2. Opdrachtgever vrijwaart DroneDreams! tegen aanspraken van derden met betrekking tot  
    (intellectuele) eigendomsrechten of enigerlei (andere) auteursrechtelijke beperkingen op  
    door of namens Opdrachtgever aan DroneDreams! ter beschikking gestelde materialen of  
    gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. Opdrachtgever  
    staat er onder andere voor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen gebruik  
    of bewerking door DroneDreams! van door of namens Opdrachtgever aan DroneDreams!  
    ter beschikking gestelde teksten, muziek, logo's, foto's, filmmaterialen en/of andere  
    materialen met het doel van gebruik of bewerking door DroneDreams!.  
3. Indien DroneDreams! een prestatie heeft geleverd op basis van ontwerpen, tekeningen of  
    andere materialen c.q. aanwijzingen die door of namens Opdrachtgever ter beschikking  
    zijn gesteld, garandeert Opdrachtgever dat daardoor geen (intellectuele)  
    eigendomsrechten van derden worden aangetast. Opdrachtgever vrijwaart DroneDreams!  
    tegen elke aanspraak, actie of vordering die uit een zodanige aantasting voortvloeit.  
4. Mocht DroneDreams! door derden worden aangesproken op de gronden als bedoeld in  
    het eerste, tweede of derde lid van dit artikel, dan is Opdrachtgever gehouden  
    DroneDreams! zowel in als buiten rechte bij te staan en al hetgeen te doen om de  
    vrijwaringen zoals in dit artikel genoemd, toepassing te laten vinden.  
5. Blijft Opdrachtgever in gebreke met het nemen van maatregelen om de vrijwaringen  
    genoemd in dit artikel toepassing te laten vinden, dan is DroneDreams! gerechtigd om  
    zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade die hierbij voor DroneDreams! of derden  
    ontstaan, komen voor rekening van Opdrachtgever. 
 
Bepaling 16 Aansprakelijkheid  
 
1. DroneDreams! is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat  
    DroneDreams! is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste  
    en/of onvolledige gegevens.  
2. DroneDreams! is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 
3. DroneDreams! is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daar- onder begrepen  
    gevolgschade, gederfde winst, omzet- of goodwill- schade, gemiste besparingen en schade  
    door bedrijfs- of ander- soortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze   



    beperking niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW. 
4. DroneDreams! is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden die zijn  
    ingeschakeld door DroneDreams!. Toepasselijkheid van de artikelen 170, 171 en 172 van  
    Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek worden uitdrukkelijk uitgesloten.  
5. Indien DroneDreams! aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de 
    aansprakelijkheid van DroneDreams! beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de  
    opdracht, althans tot de factuurwaarde van dat gedeelte van de opdracht waarop de  
    aansprakelijkheid betrekking heeft.  
6. De aansprakelijkheid van DroneDreams! is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der  
    uitkering van haar verzekeraar in voor- komend geval en bij gebreke daarvan, tot  
    maximaal € 1.000,-.  
7. Eventuele vorderings- of andere rechten van Opdrachtgever jegens DroneDreams!,  
    vervallen indien 1 jaar is verstreken nadat Opdrachtgever bekend werd, of redelijkerwijs  
    bekend had kunnen zijn, met de gebeurtenis(sen) die de eventuele vorderingsrechten  
    doet (doen) ontstaan.  
8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de  
    schade te wijten is aan opzet of grove schuld van DroneDreams! of haar medewerkers. 
 

 


