Algemene Voorwaarden
Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen World PR, ingeschreven
onder nummer 34172314 bij de Kamer van Koophandel te Venlo en een cliënt waarvoor World PR werkzaamheden dient
te verrichten of heeft verricht. De toepasselijkheid van algemene of andere voorwaarden van de cliënt worden
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Artikel 2. Uitvoering van de overeenkomst
2.1 Iedere overeenkomst komt na schriftelijk akkoord van beide partijen tot stand.
2.2 World PR start met haar werkzaamheden of laat de cliënt toe in een programma zodra de overeengekomen betaling
aan World PR is voldaan.
2.3. Bij de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden in verband met een verstrekte opdracht, zal World PR zo veel
als redelijkerwijs mogelijk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
2.4 Alle overeenkomsten hebben betrekking op inspanningsverplichtingen en nimmer op resultaatsverbintenissen.
2.5 World PR heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten (of deelname van een cliënt aan een
programma te weigeren):

Indien cliënt in verzuim is met enige (betalings)verplichting uit hoofde van een tussen World PR en cliënt
bestaande rechtsbetrekking;

Zodra World PR gegronde vrees heeft om aan te nemen dat de cliënt niet volledig aan zijn verplichtingen uit de
tussen World PR en de cliënt bestaande rechtsbetrekking zal (kunnen) voldoen.
In geval van opschorting door World PR conform bovenstaande, heeft de cliënt geen enkele aanspraak op
schadevergoeding. Alle aantoonbare kosten en (financiële) schade die het gevolg van de opschorting zijn komen voor
rekening van de cliënt.
Artikel 3. Honorarium en facturering
3.1 Partijen komen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeen.
3.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen dan wordt het honorarium berekend volgens de uur- of
dagtarieven van World PR, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht.
3.3 Een andere honorering is een vaste vergoeding per tijdseenheid (retainer fee of maandbetalingen) waarbij een vast
aantal uren per maand door de cliënt wordt ingekocht.
3.4 Indien World PR met de cliënt een vast honorarium of uur- of dagtarief overeenkomt, is World PR niettemin
gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.
3.5 World PR verlangt bij een overeengekomen vast honorarium een voorschot van ten minste 50% van dit bedrag. Het
resterende bedrag dient binnen een met World PR afgesproken termijn te worden voldaan. Bij overeenkomsten voor de
duur van minder dan één jaar wordt door World PR een volledige vooruitbetaling van het honorarium verlangd. Hiervan
afwijkende kostenafspraken dienen altijd schriftelijk met World PR te zijn overeengekomen.
3.6 World PR is gerechtigd om bij maandbetalingen zoals bedoeld in paragraaf 3.3 een initiële aanbetaling te vragen ter
hoogte van minimaal € 8.000,--. Deze aanbetaling kan worden verrekend bij beëindiging van de overeenkomst, mits alle
tussentijdse betalingen stipt op tijd zijn verricht. Bij te late betalingen wordt de initiële aanbetaling bij beëindiging van de
overeenkomst niet gerestitueerd noch verrekend.
3.7 World PR heeft het recht een opslagpercentage van 20% in rekening te brengen in verband met out-of-pocketkosten.
Onder out-of-pocketkosten wordt verstaan door World PR (voorgefinancierde) uitgaven of kosten ten behoeve van
derden, zoals (echter niet beperkt tot) kosten voor media monitoring, media databases, andere mediakosten,
vertalingen, abonnementen, reis- en verblijfskosten, online en offline promotiekosten en dergelijke.
3.8 Betaling van alle facturen dient zonder aftrek, korting of verrekening binnen 14 dagen te geschieden door
bijschrijving van het betreffende bedrag ten gunste van rekeningnummer #rekeningnummer# ten name van World PR,
onder vermelding van het factuurnummer.
3.9 Alle facturen worden verhoogd met het geldende omzetbelastingpercentage.
Artikel 4. Incassokosten
4.1 Bij gebreke van tijdige betaling van hetgeen verschuldigd is, is cliënt van rechtswege in verzuim. Cliënt is dan een
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rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente
over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat cliënt in verzuim is tot het moment van
voldoening van het volledige bedrag. Is cliënt in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn
verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de cliënt, daaronder
begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
4.2 Indien World PR hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor
vergoeding in aanmerking. cliënt is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.
Artikel 5. Intellectuele eigendom
5.1 Alle door World PR verstrekte stukken, zoals offertes, ideeën, rapporten, adviezen, overeenkomsten, plannen,
teksten, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de cliënt en mogen niet door hem zonder
voorafgaande toestemming van World PR worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden
gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
5.2 Vanaf het moment dat de cliënt zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met World PR niet
(volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de cliënt niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde
stukken zoals vermeld in artikel 5.1 te gebruiken.
Artikel 6. Wederzijdse vertrouwelijkheid
6.1 World PR verplicht zich tot geheimhouding van de cliënt jegens derden, van alle informatie en gegevens waarvan
tijdens de uitvoering van het werk kennis genomen wordt. World PR neemt alle mogelijke voorzorgsmaatregelen ter
bescherming van de belangen van de cliënt.
6.2 De cliënt zal zonder toestemming van World PR aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze of
offerte van World PR, dan wel haar rapportages ter beschikking stellen.
Artikel 7. Vrijwaring door de cliënt
7.1 De cliënt heeft de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en
aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit.
7.2 Cliënt vrijwaart World PR van elke aansprakelijkheid, ook voor aanspraken door derden met betrekking tot rechten
van intellectuele eigendom, op door de cliënt verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de
overeenkomst worden gebruikt, met inbegrip van enige schade die hieruit voortvloeit.
Artikel 8. Duur en beëindiging van de overeenkomst
8.1 Overeenkomsten worden in principe aangegaan voor een periode van één jaar, waarna de overeenkomst bij
wederzijdse overeenstemming wordt omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd.
8.2 Tussentijds opzeggen is alleen mogelijk bij overeenkomsten met een initiële looptijd langer dan een jaar, per
aangetekend schrijven en met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Andere tussentijdse opzeggingen
zijn niet mogelijk.
Artikel 9. Geschillen
9.1 Alle rechtsbetrekkingen tussen de cliënt en World PR worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen zullen
bij uitsluiting worden onderworpen aan het oordeel van de daartoe bevoegde rechter.
9.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in
onderling overleg te beslechten.
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