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Inkoopvoorwaarden Colourfool Agency B.V.


Dit zijn de inkoopvoorwaarden van Colourfool Agency B.V. (hierna: “Colourfool Agency”), statutair gevestigd 

te Purmerend, Nederland en kantooradres te (1101 GA) Amsterdam, Nederland, Keienbergweg 63 

(info@colourfoolagency.nl, +31 636037599, www.colourfoolagency.nl).


Colourfool Agency is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 

dossiernummer:74472720. BTW-nummer: NL858404825B01 


1.Toepasbaarheid 

1.1 Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle met Colourfool Agency te sluiten en reeds 

gesloten overeenkomsten, inclusief alle rechtshandelingen overige handelingen die gericht zijn op de 

totstandkoming, wijziging en uitvoering van deze overeenkomsten. Deze inkoopvoorwaarden zijn ook van 

toepassing op vervolg- en aanvullende opdrachten of opdrachten van Colourfool Agency.


1.2 Deze voorwaarden zijn eenvoudig te raadplegen op de website van Colourfool Agency 

(www.colourfoolagency.nl) en worden op verzoek van de klant onverwijld en kosteloos toegezonden.


1.3 Door de klant gehanteerde voorwaarden worden door Colourfool Agency uitdrukkelijk van de hand 

gewezen en zijn niet van toepassing op de overeenkomst, behoudens indien Colourfool Agency deze 

uitdrukkelijk schriftelijk aanvaardt.


2.Totstandkoming van de overeenkomst 

2.1 Elk aanbod van Colourfool Agency is vrijblijvend. De overeenkomst met opdrachtnemer komt pas tot 

stand na schriftelijke bevestiging van de opdracht of opdracht door Colourfool Agency.


2.2 Colourfool Agency kan opties nemen met de aannemer. De opdrachtnemer reserveert zijn tijd op basis 

van een optie voor Colourfool Agency en aanvaardt een tegenstrijdige opdracht of verplichting pas na 

overleg met Colourfool Agency. Een optie verplicht Colourfool Agency niet tot het geven van een opdracht 

of instructie.
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3. Annulering van opdrachten of instructies 

3.1 Colourfool Agency heeft het recht opdrachten of opdrachten kosteloos te annuleren indien de klant van 

Colourfool Agency de betreffende opdracht of opdrachten uiterlijk 24 uur voor aanvang van de 

werkzaamheden annuleert. De planning en administratie van Colourfool Agency bepaalt de datum en het 

tijdstip van aanvang van de werkzaamheden. Colourfool Agency zal de contractant onverwijld op de hoogte 

stellen van een annulering.


3.2 Colourfool Agency zal zich inspannen om kosten die op het moment van annuleren al gemaakt zijn en 

kosten die op dat moment niet meer kunnen worden geannuleerd aan de klant in rekening te brengen, maar 

is niet aansprakelijk voor dergelijke kosten indien deze niet door de klant. In afwijking van artikel 7 over 

onderstaande betaling verdient het de opdrachtnemer te adviseren over de door hem te maken kosten te 

communiceren en deze met toestemming tijdig in rekening te brengen zodat Colourfool Agency deze bij de 

opdrachtgever in rekening kan brengen.


4.Verplichtingen van de aannemer 

4.1 Bij de uitvoering van de overeenkomst zal opdrachtnemer de zorg in acht nemen van een goed 

opdrachtnemer. De opdrachtnemer zal Colourfool Agency te allen tijde op de hoogte houden van de 

voortgang van de werkzaamheden. De opdrachtnemer voert de opdracht of opdrachten zelfstandig uit en 

heeft binnen de grenzen van de opdracht of opdrachten volledige creatieve vrijheid. De opdrachtnemer is 

volledig verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeenkomst zoals deze is overeengekomen.


4.2 De relatie tussen Colourfool Agency en de opdrachtnemer is geen gezagsverhouding. Conform artikel 

7:402 BW is de opdrachtnemer verplicht bij de uitvoering van de overeenkomst aanwijzingen van Colourfool 

Agency op te volgen.


4.3 indien de opdracht of opdrachten wordt gegeven met het oog op een bepaalde persoon of bepaalde 

personen, is het opdrachtnemer niet toegestaan andere personen in te schakelen, tenzij met uitdrukkelijke 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Colourfool Agency. Op de overeenkomst zijn de artikelen 7:404 

en 7:407 lid 2 BW van toepassing, tenzij Colourfool Agency en opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk 

anders overeenkomen.


4.4 De opdrachtnemer garandeert dat zijn personeel en ingeschakelde derden over de vereiste kwaliteit 

beschikken en al hun verplichtingen nakomen. Alle gevallen van niet-nakoming, al dan niet onvolledig, niet 

tijdig of niet behoorlijk, van goederen of diensten door personeel van opdrachtnemer en door 

opdrachtnemer ingeschakelde derden worden aan opdrachtnemer toegerekend.
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4.5 Opdrachtnemer zal zorgvuldig omgaan met zaken die hem door Colourfool Agency of de klant ter 

beschikking worden gesteld ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst, zoals kleding en 

sieraden. De opdrachtnemer laat dergelijke voorwerpen in ieder geval niet onbeheerd achter in een auto.


4.6 Opdrachtnemer staat ervoor in dat bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte zaken geen inbreuk 

maken op enig recht van derden en opdrachtnemer vrijwaart Colourfool Agency voor eventuele aanspraken 

van derden ter zake.


4.7 Opdrachtnemer is verplicht de overeenkomst uit te voeren in overeenstemming met alle toepasselijke 

wet- en regelgeving op het gebied van onder meer arbeidsomstandigheden, veiligheid en milieu.


5. Uitvoering van de overeenkomst 

5.1 Opdrachtnemer zal de overeenkomst tijdig en naar de inhoud van de overeenkomst uitvoeren. 

Overeengekomen resultaten worden opgeleverd op de overeengekomen wijze, in het overeengekomen 

formaat en op de overeengekomen locatie, voorzien van de door Colourfool Agency gevraagde (digitale) 

documenten en materialen.


5.2 Indien Colourfool Agency van oordeel is dat het geleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt, zal 

opdrachtnemer de tekortkoming binnen bekwame tijd na het verzoek daartoe op eigen kosten op een door 

Colourfool Agency te bepalen wijze verhelpen. De redelijke termijn wordt bepaald door de behoefte van de 

klant van Colourfool Agency om resultaten te verkrijgen en kan daarom kort zijn.


5.3 Alle overeengekomen termijnen worden als strikt en definitief beschouwd. Indien de opdrachtnemer 

vertragingen verwacht, zal hij Colourfool Agency hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.


6. Kosten 

6.1 De opdrachtnemer ontvangt het honorarium voor de opdracht of opdracht zoals door Colourfool 

Agency schriftelijk is vastgelegd in de opdracht- of opdrachtbevestiging. Alle tarieven zijn in Euro en 

exclusief BTW. Het honorarium wordt geacht de ter uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten te 

omvatten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.


6.2 Reiskosten worden uitbetaald op basis van nacalculatie.


6.3 Opdrachtnemer zal Colourfool Agency op haar verzoek volledige toegang verlenen tot documenten en 

specificaties ter controle van de door opdrachtnemer gemaakte kosten. Colourfool Agency heeft het recht 
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op eigen kosten de administratie van de opdrachtnemer die betrekking heeft op de opdrachtopdracht door 

Colourfool Agency te laten controleren door een door Colourfool Agency aangestelde registeraccountant.


6.4 Indien een budget wordt overeengekomen en tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat dit 

budget wordt overschreden, zal de opdrachtnemer Colourfool Agency hiervan tijdig op de hoogte stellen. 

Een kostenoverschrijding kan pas aan Colourfool Agency in rekening worden gebracht nadat Colourfool 

Agency toestemming heeft gekregen van haar opdrachtgever om de meerkosten te maken en 

opdrachtnemer daarvan schriftelijk in kennis heeft gesteld.


7. Betaling 

7.1 Facturen worden binnen 30 dagen na factuurdatum betaald op de door opdrachtnemer opgegeven 

bankrekening, behoudens in het geval de klant van Colourfool Agency nog niet volledig aan zijn 

betalingsverplichtingen met betrekking tot de opdracht of opdracht aan Colourfool Agency heeft voldaan. 

De vordering op Colourfool Agency is pas opeisbaar na volledige betaling door de opdrachtgever aan 

Colourfool Agency, ook indien de opdrachtnemer reeds een factuur aan Colourfool Agency heeft gestuurd.


7.2 Colourfool Agency is met betrekking tot opeisbare vergoedingen pas in verzuim na schriftelijke 

ingebrekestelling waarbij een redelijke betalingstermijn is gesteld en deze termijn ongebruikt is verstreken.


7.3 Colourfool Agency heeft het recht de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens opdrachtnemer 

op te schorten indien opdrachtnemer enige van zijn verplichtingen niet nakomt. Colourfool Agency heeft 

onbeperkte rechten om te verrekenen. Opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer is uitgesloten. 

Opdrachtnemer mag enige vordering op Colourfool Agency niet verrekenen met een schuld aan Colourfool 

Agency , van welke aard dan ook.


8. Waarborg van de status van onafhankelĳke contractant 

8.1 De contactgever en Colourfool Agency gaan uitdrukkelijk geen arbeidsovereenkomst aan. De 

opdrachtnemer staat ervoor in dat hij of zij, bij het aangaan van de overeenkomst als particulier, als 

zelfstandig opdrachtnemer optreedt en Colourfool Agency op haar verzoek alle bescheiden zal verstrekken 

waarmee dit kan worden vastgesteld. De opdrachtnemer zal in ieder geval zijn KvK-nummer en BTW-

nummer aan Colourfool Agency verstrekken.


8.2 Indien voor Colourfool Agency onvoldoende duidelijk is dat opdrachtnemer, die een natuurlijk persoon 

is, de overeenkomst als zelfstandig opdrachtnemer zal uitvoeren, staat het vrij de overeenkomst niet aan te 

gaan of een reeds gesloten overeenkomst te ontbinden zonder tot enige aansprakelijkheid gehouden te zijn. 

schade.
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8.3  De opdrachtnemer vrijwaart Colourfool Agency voor aanspraken van de Belastingdienst en sociale 

verzekeringen ter zake van de inkomstenbelasting en/of premies sociale verzekeringen (werkgeversdeel en 

werknemersdeel), inclusief eventuele boetes en gemaakte rente, die betrekking hebben op werkzaamheden 

verricht voor Colourfool Agency. Colourfool Agency zal alle door haar verschuldigde bijdragen, boetes en 

rente verrekenen met al hetgeen zij aan opdrachtnemer verschuldigd zal worden, uit welken hoofde dan 

ook.


9. Intellectuele eigendomsrechten 

9.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op al hetgeen door opdrachtnemer bij de uitvoering van de 

overeenkomst wordt gebruikt of door opdrachtnemer tijdens of als gevolg van de uitvoering van de 

overeenkomst ontstaat, berust bij opdrachtnemer en diens licentiegevers.


9.2  De opdrachtnemer verleent Colourfool Agency een licentie, met het recht sublicenties te verlenen aan 

de klant, op al hetgeen door de opdrachtnemer wordt geleverd in verband met de uitvoering van de 

overeenkomst. De door Colourfool Agency aan de klant verleende sublicenties geven de klant het recht het 

geleverde werk te verveelvoudigen en openbaar te maken, welk recht in tijd, plaats, drager en gebruik 

beperkt is tot hetgeen partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst zijn overeengekomen. de 

overeenkomst. Op verzoek stemt opdrachtnemer in met overdracht van intellectuele eigendomsrechten.


9.3 Colourfool Agency spant zich in om te voorkomen dat haar opdrachtgevers het door opdrachtnemer 

geleverde werk gebruiken op een manier die niet is overeengekomen en verplicht haar opdrachtgevers om 

bij iedere publicatie van het werk de naam van Colourfool Agency en opdrachtnemer te publiceren. Het is 

de klant van Colourfool Agency niet toegestaan het werk te wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van Colourfool Agency of te handelen in strijd met morele rechten als bedoeld in artikel 25 van 

de Auteurswet. Colourfool Agency kan echter niet door opdrachtnemer worden aangesproken voor 

inbreuken op rechten van opdrachtnemer en derden door opdrachtgever of derden. De contractant mag 

een verleende licentie niet opschorten of beëindigen.


9.4 De opdrachtnemer machtigt Colourfool Agency onherroepelijk, met uitsluiting van de opdrachtnemer 

zelf, om de uit haar intellectuele eigendomsrechten voortvloeiende bevoegdheden uit te oefenen ter 

bescherming en handhaving jegens derden van de aan Colourfool Agency verleende rechten. Colourfool 

Agency kan op eigen kosten en indien nodig, na overleg met opdrachtnemer, op naam van opdrachtnemer 

juridische maatregelen nemen. Opdrachtnemer is verplicht daarbij alle gevraagde medewerking te verlenen.


9.5 De opdrachtnemer garandeert dat het door hem geleverde werk origineel is en geen inbreuk maakt op 

enig recht van derden. De opdrachtnemer zal zijn personeel en betrokken derden een passende quitclaim, 

licentie of overdracht van rechten voor het overeengekomen gebruik laten ondertekenen. Opdrachtnemer 

vrijwaart Colourfool Agency tegen alle aanspraken van derden ter zake.


/ 
5 8



10. Vertrouwelĳkheid en privacy 

10.1 Colourfool Agency en de klant zullen alle informatie waarvan zij kennis nemen waarvan zij het 

vertrouwelijke karakter begrijpen of redelijkerwijs behoren te begrijpen, waaronder gegevens over de 

organisatie van partijen, strikt vertrouwelijk behandelen, behoudens bij de uitvoering van de overeenkomst 

voor zover strikt vereist, of indien gedwongen door een wettelijke vereiste of gerechtelijk bevel. De klant zal 

deze verplichting opleggen aan de personen die hij bij de uitvoering van de overeenkomst betrekt.


10.2 Colourfool Agency verwerkt persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Wet 

bescherming persoonsgegevens en overige toepasselijke wet- en regelgeving.


11. Relatiebeding 

11.1 Het is de opdrachtnemer verboden om tijdens de uitvoering van de overeenkomst en gedurende een 

periode van 2 jaar na het einde van de overeenkomst diensten in welke vorm dan ook rechtstreeks te 

verrichten voor klanten van Colourfool Agency, met uitzondering van werkzaamheden die verband houden 

met de opdracht van Colourfool Agency .Colourfool Agency beschermt met deze clausule haar positie en 

de positie van al haar fotografen en artiesten tegenover de klant. Het staat de opdrachtnemer geheel vrij om 

op andere wijze voor derden te werken.


11.2 De opdrachtnemer verbeurt een direct opeisbare boete van € 10.000,- indien hij handelt in strijd met 

het hierboven vermelde relatiebeding, onverminderd het recht van Colourfool Agency op volledige 

schadevergoeding.


12. Aansprakelĳkheid 

12.1 De opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die Colourfool Agency en derden lijden als gevolg 

van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen of als gevolg van onrechtmatig 

handelen van de opdrachtnemer.


12.2 Indien door opdrachtnemer geleverde zaken of diensten niet beantwoorden aan de overeenkomst 

tussen Colourfool Agency en opdrachtnemer of niet beantwoorden aan de op grond van de inhoud van de 

overeenkomst redelijke verwachting, wordt toerekenbare tekortkoming in de nakoming van verplichtingen 

geacht bestaan. Van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van verplichtingen is ook in ieder geval 

sprake, waarin opdrachtnemer handelt in strijd met hetgeen redelijkerwijs van een ter zake kundig 

handelend handelende medewerker redelijkerwijs verwacht mag worden.


13. Beëindiging van de overeenkomst 
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13.1 Overeenkomsten die voor bepaalde tijd zijn aangegaan en die niet eindigen als gevolg van de 

uitvoering van een bepaalde opdracht of opdracht en overeenkomsten die voor onbepaalde tijd zijn 

aangegaan, kunnen te allen tijde door Colourfool Agency  worden opgezegd redelijke kennisgeving geven.


13.2  Colourfool Agency kan een overeenkomst met de klant schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden 

zonder ingebrekestelling en zonder tot enige schadevergoeding of betaling gehouden te zijn, in geval aan 

de klant surseance van betaling wordt verleend, het faillissement van de klant wordt aangevraagd, de klant 

die een natuurlijk persoon is, krijgt wettelijke schuldsanering op grond van de Wet Schuldsanering (WSNP) 

of de klant verliest op andere manieren de beschikkingsmacht over zijn vermogen.


13.3. In geval van ontbinding zijn alle vorderingen van Colourfool Agency op de klant met onmiddellijke 

ingang opeisbaar.


13.4  De opdrachtnemer zal alle documenten, materialen en andere zaken die bij de uitvoering van de 

overeenkomst zijn gebruikt, binnen 14 dagen na het einde van de overeenkomst aan Colourfool Agency 

retourneren.


14. Toepasselĳk recht en bevoegde rechtbank 

14.1  Op de rechtsverhouding tussen Colourfool Agency en de klant is uitsluitend Nederlands recht van 

toepassing. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.


14.2  Alle geschillen die ontstaan in verband met de rechtsverhouding tussen Colourfool Agency en de klant 

zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank te Amsterdam, Nederland 

onverminderd het recht van House of Orange om geschillen voor te leggen aan de rechtbank van de 

woonplaats van de klant .


15. Aanvullende bepalingen 

15.1 Voor de opbouw van deze inkoopvoorwaarden geldt een elektronische mededeling als een schriftelijke 

mededeling.


15.2  Deze inkoopvoorwaarden zijn in het Nederlands en Engels opgesteld. De versie in de Nederlandse 

versie prevaleert in geval van een conflict.


15.3  Colourfool Agency  heeft het recht de inhoud van deze inkoopvoorwaarden te wijzigen. Gewijzigde 

inkoopvoorwaarden zijn ook van toepassing op bestaande overeenkomsten. Colourfool Agency zal 

gewijzigde inkoopvoorwaarden op haar website publiceren voordat deze van kracht worden. De gewijzigde 

inkoopvoorwaarden treden in werking twee weken na de datum waarop deze zijn gepubliceerd, of zoveel 

later als in de publicatie is vermeld.
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15.4  Indien blijkt dat een bepaling in deze inkoopvoorwaarden geheel of gedeeltelijk niet bindend is, blijven 

de overige bepalingen van kracht. De niet-bindende bepaling wordt in dat geval geacht te zijn vervangen 

door een bepaling die wel verbindend is en zo min mogelijk afwijkt van de inhoud en strekking van de niet-

bindende bepaling.


15.5  Deze inkoopvoorwaarden gelden mede ten gunste van rechtspersonen en personen die door House 

of Orange bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken.


15.6  Rechten van de klant die voortvloeien uit de overeenkomst met House of Orange kunnen niet worden 

overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Colourfool Agency. Deze bepaling werkt 

goederenrechtelijk als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW).
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