Vervolg Algemene Voorwaarden
kosten voor juridische bijstand, incassobureaus
en deurwaarders die gemaakt worden in verband
overschrijding van de betaaltermijn zijn voor de
Opdrachtgever.
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Artikel 13 Auteursrecht en licentierecht
1. Op gerealiseerde ontwerpen is het algemeen gel
dende auteurs- en licentie- of gebruiksrecht van
toepassing. Dit houdt in dat Mijner Ontwerp het
auteursrecht heeft en de Opdrachtgever het exclu
sieve gebruiksrecht.
2. Het auteursrecht van alle door Mijner Ontwerp ont
wikkelde ontwerpen, ligt volledig bij Mijner Ontwerp.
3. Er mogen geen ontwerpen zonder uitdrukkelijke
toestemming van Mijner Ontwerp worden gewijzigd,
gekopieerd, verwijderd of aangepast.
4. Mijner Ontwerp is te allen tijde gerechtigd om haar
naam op het Ontwerp te vermelden.
5. Mijner Ontwerp behoudt zich tevens het recht de
gerealiseerde ontwerpen op te nemen in het portfolio.

van de Overeenkomst of tot schadevergoeding.
Indien door omstandigheden de Overeenkomst niet
kan worden nagekomen, kunnen Partijen in geza
menlijk overleg tot een oplossing komen.
Partijen kunnen gedurende de periode dat de over
macht voortduurt de verplichtingen uit de Overeen
komst opschorten. Indien deze periode langer duurt
dan vier weken is Mijner Ontwerp gerechtigd een
Overeenkomst bij brief buiten rechte met onmiddel
lijke ingang op te zeggen indien de overmacht bij
het verstrijken van die termijn voortduurt.

Artikel 16 Toepasselijk recht
1. Op de Overeenkomst tussen Partijen is het Neder
lands recht van toepassing.
2. De arrondissementsrechtbank te Breda is de bevoegde
Rechter om kennis te nemen van enig geschil dat
uit een door Mijner Ontwerp gedane aanbieding en/of
gesloten Overeenkomst voortvloeit, tenzij het een
geschil betreft dat onder competentie van de Kanton
rechter valt. Voor dit laatste geval gelden de nor
male verwijzingsregels.

Artikel 14 Gebruik en licentie
1. De Opdrachtgever heeft, indien wordt voldaan aan de
betalingsvoorwaarden, de vrijheid om het ontwerp te
gebruiken voor eigen publiciteit of promotie.
2. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de ontwerpen
te gebruiken:
a. Als er niet wordt voldaan aan de [betalings]ver
plichtingen die in de Overeenkomst zijn afgesproken.
b. Als de Opdracht, om welke reden dan ook, voor
tijdig wordt beëindigd.

Artikel 17 Verwerking persoonsgegevens
1. Voor zover bij het uitvoeren van werkzaamheden in
het kader van de dienstverlening van Mijner Ontwerp
persoonsgegevens van een wederpartij worden ver
werkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoor
lijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeen
komstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en
Algemene Verordening Gegevensbescherming. Mijner
Ontwerp verwijst voor verdere informatie naar de
Privacyverklaring.
2. In aanvulling op het voorgaande lid 1 merkt Mijner
Ontwerp nog op dat er passende technische en
organisatorische maatregelen zullen worden
getroffen om de van een wederpartij verwerkte
persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of
enige andere vorm van onrechtmatige verwerking,
daarbij rekening houdend met de huidige stand van
de techniek en de aard van de verwerking.

Artikel 15 Overmacht en ontbinding
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van
enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd
worden als gevolg van een omstandigheid die niet
is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet,
een rechtshandeling of in het verkeer geldende
opvattingen voor hun rekening komt.
2. Tekortkomingen van Mijner Ontwerp in de nakoming
van de Overeenkomst ten gevolge van onvoorziene
omstandigheden, zoals overstroming, brand, niet
levering van materialen door hulppersonen, opzet of
schuld van hulppersonen, verkeersstoornissen, ziekte
en persoonlijke omstandigheden, worden te allen tijde
aangemerkt als niet aan Mijner Ontwerp toe te rekenen
en geven Opdrachtgever geen recht tot ontbinding
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