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1. Definities: 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

Munda: De gebruiker van de Algemene Voorwaarden, gevestigd aan de Willem Mariastraat 21 te 's-

Hertogenbosch, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76107248 , handelend 

onder zowel de namen: “MUNDA”, “Munda”, als “Munda Creative”. 

Cliënt: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Munda een overeenkomst aan gaat. 

2. Toepasselijkheid: 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en 

diensten van Munda. 

2.2 Afwijking van deze algemene voorwaarden is uitsluitend mogelijk wanneer dit uitdrukkelijk 

schriftelijk is overeengekomen. 

2.3 De toepasselijkheid van eventuele door de cliënt gehanteerde algemene voorwaarden wordt 

uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij de werking hiervan (al dan niet gedeeltelijk) uitdrukkelijk 

en schriftelijk door Munda is aanvaard. 

3. Overeenkomst: 

3.1 Een overeenkomst met Munda komt tot stand op het moment dat (het ontstaan van) de 

verbintenis schriftelijk door Munda of haar vertenwoordigers is aanvaard. De bevestiging wordt 

geacht de overeenkomst volledig weer te geven. 

3.2 Munda zal de opdracht naar eigen inzicht en binnen de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 

3.3 Munda heeft het recht bepaalde werkzaamheden, waar nodig, door derden te laten uitvoeren en 

de kosten hiervoor in overleg aan cliënt door te rekenen. 

3.4 Ten aanzien van hetgeen is overeengekomen heeft Munda slechts een inspanningsverplichting 

en kan de overeenkomst nimmer een resultaatsverplichting bevatten. 

3.5 De cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Munda aangeeft dat deze noodzakelijk 

zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig worden verstrekt. 

3.6 Een in de overeenkomst opgegeven termijn voor levering van diensten of goederen kan nimmer 

beschouwt worden als een fatale termijn en is slechts indicatief. Bij overschrijding van een termijn 

dient cliënt Munda daarom schriftelijk in gebreke te stellen waarbij Munda een redelijk termijn dient 

te worden geboden om de verbintenis alsnog correct na te komen. 
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4. Betaling: 

4.1 Betalingen dienen te geschieden binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum, op een door Munda 

aangewezen bank- of girorekening. Na deze 14 dagen verkeert cliënt zonder nadere 

ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. 

4.2 De cliënt kan zijn betalingsverplichtingen niet verminderen door een beroep te doen op 

verrekening, behoudens de gevallen waarin de wet aan cliënt de bevoegdheid daartoe geeft. 

4.3 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van cliënt zijn de vorderingen van 

Munda onmiddellijk opeisbaar. 

4.4 Munda is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien de 

betalingscondities door cliënt niet in acht worden genomen, anderszins verplichtingen niet worden 

nagekomen. 

5. Aansprakelijkheid: 

5.1 Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot vergoeding van maximaal het factuurbedrag van de 

overeenkomst. Bij overeenkomsten die betrekking hebben op een langere looptijd wordt de 

aansprakelijkheid verder beperkt tot de hoogte van de vergoeding die is overeengekomen voor de 

diensten geleverd in de laatste zes maanden voorafgaand aan het moment waarop de cliënt Munda 

voor het eerste maal (in rechte dan wel buiten rechte) aansprakelijk stelt 

5.2 Munda is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is: 

5.2.1. door fouten en/of tekortkomingen van door Munda ingeschakelde derden. 

5.2.2. doordat Munda is uitgegaan van door of namens cliënt verstrekte onjuiste dan wel onvolledige 

informatie. 

5.5 De cliënt vrijwaart Munda van aanspraken op schadevergoeding door gebruik van een door 

Munda geleverde dienst of middel. 

5.6 De cliënt vrijwaart Munda voor aanspraken op schadevergoeding van derden. 

6. Rechtskeuze en bevoegde rechter: 

6.1 Alle rechtsverhoudingen tussen Munda en cliënt worden beheerst door Nederlands recht. 

6.2 De bevoegde rechter in het arrondissement waarin Munda is gevestigd is bij uitsluiting bevoegd 

van geschillen kennis te nemen tenzij schriftelijk arbitrage of een bindend advies is 

overeengekomen. 

7. Overige bepalingen 

7.1 Waar in deze algemene voorwaarden wordt aangegeven dat een handeling ‘schriftelijk’ dient 

plaats te vinden mag men, zolang de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de 
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communicatie voldoende vaststaat, ook gebruik maken van elektronische communicatie zoals e-

mail. 

7.2 Deze algemene voorwaarden kunnen door Munda te allen tijde gewijzigd worden. Met de 

toepasselijkheid van de gewijzigde algemene voorwaarden komt de toepasselijkheid van alle 

voorgaande versies van algemene voorwaarden te vervallen. 

 

 

 


