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Leverings- verkoop- en betalingsvoorwaarden 

Ega Multipromotions,handelende onder de namen 

Pole-fix, Ega Workwear, Ega Promotions, Armyprom 

geregistreerd onder nummer 27223886 bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, waarvan uitreksel te allen tijde 
opvraagbaar bij de betreffende Kamer. Een kopie van deze voorwaarden 
kunt u desgewenst bij ons opvragen.  

Artikel 1. Toepasselijkheid 
1.1. Onder “afnemer” en “opdrachtgever” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de wederpartij, de koper. 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, alle opdrachten, alle leveringen, alle ontwerpen en 
alle handelingen en overeenkomsten van verkoop of andere, al dan niet nadere, overeenkomsten van welke 
aard ook. 

1.2. Afwijkingen van onze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover Ega zich daarmede schriftelijk 
akkoord heeft verklaard. 

1.3. Algemene en bijzondere voorwaarden van de zijde van de afnemer binden ons niet, behalve indien en voor 
zover wij de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk met zoveel woorden hebben aanvaard, 
vooralsnog wijzen wij de toepasselijkheid van gehanteerde algemene leverings- of betalingsvoorwaarden van de 
afnemer nadrukkelijk van de hand. 

1.4. Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering 
daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan ons ter kennis zijn gebracht. Worden 
wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de ten uitvoerlegging der wijzigingen 
voor rekening van de opdrachtgever. 

1.5. Wijzigingen aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeen gekomen levertijd  
en prijs door ons buiten onze verantwoordelijkheid wordt overschreden. 

Artikel 2. Maatvoering 
2.1. Wij maken ontwerpen en afbeeldingen alsmede opgaven van maten en gewichten zo nauwkeurig mogelijk, 

doch kunnen ons daaraan niet strikt binden, dien ten gevolge gelden  geringe afwijkingen ten aanzien van 
opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren en andere dergelijke gegevens, niet als tekortkoming. Daarbij 
geldt voor monsters of modellen dat zij slechts ter aanduiding dienen. De handelsgebruiken bepalen of er 
sprake is van geringe afwijkingen. 

Artikel 3. Aanbiedingen en overeenkomsten 
3.1. Alle aanbiedingen en prijzen zijn vrijblijvend. Opdrachten binden ons eerst na schriftelijke bevestiging 

onzerzijds, of door ons schriftelijk daartoe bevoegd verklaarde personen, doch ook dan zijn prijswijzigingen 
door derden aan ons doorberekend voorbehouden (zie artikel 5.). 

3.2. Punt 3. lid 1. geldt ook voor aanvullingen en/of wijzigingen van een reeds verstrekte opdracht. 
3.3. Tekeningen, ontwerpen op artikelen en andere bescheiden op de opdracht betrekking hebbende en door ons 

verstrekt blijven ons eigendom en mogen zonder onze toestemming niet worden gekopieerd of aan derden ter 
inzage worden gegeven. Door het geven van een opdracht tot het vervaardigen van werk naar bepaalde 
gegevens of aanwijzingen, alsook bij opdracht tot het toepassen van geoctrooieerde werkwijzen, constructies 
of technische vindingen, verklaart de opdrachtgever, dat geen inbreuk wordt gemaakt op auteursrecht, 
merken- of octrooirecht van derden en hij stelt zich aansprakelijk voor alle schadelijke gevolgen voor het geval 
een dergelijke inbreuk toch mocht blijken te zijn gemaakt (zie ook artikel 15. lid 0.). 
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Artikel 4. Annulering 
4.1. De afnemer kan zich slechts beroepen op wijziging of annulering van een overeenkomst of bestelling, indien en 

voor zover wij schriftelijk hebben toegestemd in wijziging of annulering. 
4.2. De afnemer is in elk geval gebonden indien wij een aanvang hebben gemaakt met de uitvoering van een 

bestelling. 
4.3. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door 

ons reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, 
inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Voorts zal hij ons bij wege van schadeloosstelling verschuldigd 
zijn het bedrag van één derde van de overeengekomen totaalprijs. Opdrachtgever is voorts verplicht ons te 
vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering der opdracht en/of weigering der 
goederen. 

4.4. Onverminderd het vermelde in het vorige punt behouden wij ons alle rechten voor om volledige nakoming van 
de overeenkomst en/of de volledige schadevergoeding te vorderen. 

4.5. Indien behoorlijke nakoming door ons, ten gevolge van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening of 
risico van ons komen, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk hetzij blijvend, hebben wij het recht de 
overeenkomst te ontbinden. 

Artikel 5. Prijzen 
5.1. Al onze prijzen gelden netto af fabriek of magazijn exclusief transport en verzendkosten, exclusief 

verzekeringen, exclusief verpakking, exclusief invoerrechten en accijnzen, en exclusief de geldende B.T.W., 
tenzij anders overeengekomen of vermeld.  

5.2. Offertes gelden, tenzij anders vermeldt in de offerte, niet langer dan 15 dagen. 
5.3. Alle prijzen zijn gebaseerd op de omstandigheden, zoals die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst 

gelden. Indien deze omstandigheden zich wijzigen na het sluiten van de overeenkomst zijn wij gerechtigd 
zonder voorafgaande aankondiging onder opgave van de daaruit voortvloeiende meer- of minderkosten de 
overeengekomen prijzen te verhogen of te verlagen met het bedrag waarmee onze kosten zijn verhoogd of 
verlaagd. Ook wijzigingen in arbeidslonen, kostprijzen van grondstoffen of materialen en/of 
valutakoerswijzigingen, die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie geven ons het recht deze 
kosten door te berekenen. 

Artikel 6. Lever- en bewerkingstijden 
6.1. De door ons opgegeven lever- en bewerkingstijden zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de 

overeenkomst geldende omstandigheden voor zover afhankelijk van prestaties te leveren door derden, op van 
de door die derden aan ons verstrekte gegevens. 

6.2. De lever- en bewerkingstijden worden zoveel mogelijk in acht genomen doch overschrijding daarvan geeft de 
afnemer geen recht tot het vorderen van enige schadevergoeding, welke dan ook, tot het weigeren der 
goederen of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding der overeenkomst, noch het recht tot het al dan niet met 
rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst. 

6.3. De lever- en bewerkingstijden vangen aan op het laatste een der navolgende tijdstippen: de dag van het sluiten 
van de schriftelijke overeenkomst; de dag van ontvangst van de voor uitvoering van de overeenkomst 
noodzakelijke gegevens en materialen; de dag van ontvangst van de eventueel overeengekomen 
vooruitbetaling. 

6.4. Wij hebben het recht de overeenkomst in deelleveringen na te komen. 
6.5. Indien wij niet in staat zijn tijdig onze verlichtingen na te komen, zullen wij aan de opdrachtgever daarvan 

onverwijld mededeling doen onder opgave van de te verwachten periode, waarmede de genoemde 
leveringtermijn zal worden overschreden. 

6.6. Indien wij niet in staat zijn tijdig onze verplichtingen na te komen, zullen wij aan de opdrachtgever daarvan 
onverwijld mededeling doen onder opgave van de te verwachten periode, waarmede de genoemde 
leveringstermijn zal worden overschreden. 

6.7. De met de afnemer overeengekomen levertijden gelden slechts ter indicatie en niet als fatale termijn. 



Leverings- verkoop- en betalingsvoorwaarden Ega Multipromotions 
 

Pagina - 3 - van 8 
 

6.8. Indien door nalatigheid of een fout van de afnemer, de levering van bestelde goederen vertraging oploopt, dan 
hebben wij het recht om aan de afnemer bergings- of bewaringskosten in rekening te brengen van Euro 25,-- 
per dag per m2 ingenomen ruimte. 

Artikel 7.  Risico en vervoer 
7.1. Te allen tijde gaat het risico voor de goederen over  op de afnemer op het ogenblik waarop de goederen en/of 

materialen ons bedrijf verlaten, respectievelijk het bedrijf verlaten van degenen die uit onze naam de goederen 
direct naar de afnemer of een door de afnemer aan ons opgeven adres vervoeren. 

7.2. Indien de goederen echter, gereed voor verzending, door oorzaken onafhankelijk van onze wil, niet worden 
afgenomen, komen deze risico’s voor rekening van de afnemer en zijn wij gerechtigd deze voor rekening van 
de afnemer te doen opslaan en betaling te verlangen als had de levering plaats gehad. 

7.3. Artikel 7. lid 1. geldt onverminderd bij zichtzendingen, monsters, fotomateriaal, documentatie en aan de 
afnemer te verhuren goederen. Bij het inhuren van onze medewerkers of eventuele derden aan uw bedrijf 
verhuurd, geldt eveneens het gestelde in artikel 7. lid 2., met dien verstande, dat eventuele reeds gemaakte 
onkosten ten behoeve van representatie, reis- en verblijfkosten, alsmede eventuele schade door de 
ingehuurde persoon of bedoelde derden, ondervonden, zoals bijvoorbeeld het afwijzen van een andere 
opdracht ten gunste van de opdracht van de afnemer, voor rekening van de afnemer komen en betaling van 
deze kosten kan worden verlangd. 

7.4. Het risico als bedoeld in artikel 7. lid 1. omvat mede alle directe of indirecte schade welke aan de goederen 
en/of materialen of door de goederen en/of materialen of door verlies hiervan aan afnemer, derden of ons 
wordt toegebracht. 

7.5. Artikel 7. lid 1. geldt onverminderd bij franco levering. Franco levering dient schriftelijk te worden 
overeengekomen en houdt in, dat wij zorgen voor het transport. Wij transporteren slechts naar in Nederland 
gelegen adressen, welke met gewone verkeersmiddelen langs verharde wegen bereikbaar zijn. 

Artikel 8. Afname 
8.1. Indien de afnemer in gebreke blijft de door hem bestelde goederen in ontvangst te nemen dan zijn wij 

gerechtigd, zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter vereist is, de overeenkomst te 
annuleren, onverminderd onze verdere rechten de goederen voor rekening en risico van de afnemer op te 
slaan. Alles zonder enige aansprakelijkheid van ons voor verlies , beschadiging of anderszins. 

 

Artikel 9. Betaling 
9.1. Al onze facturen dienen te worden betaald binnen 14 dagen na ontvangst zonder enigerlei aftrek voor 

contante betaling, in de op de factuur aangegeven valuta. Alle aankopen via de Armyprom webshop dienen 
vooruit te worden betaald via de hiervoor in de webshop aangeboden betaalmodules. 

9.2. De afnemer kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen de betalingstermijn vermeldt op de factuur. 
9.3. Alle kosten in verband met de betaling komen voor rekening van de opdrachtgever. 
9.4. Wij zijn gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de door ons gestelde termijn is 

ontvangen, aan de afnemer een rente van 4,5 % in rekening te brengen, gerekend vanaf de dag van verzending 
van de facturen, welke deze betaling betreffen. 

9.5. Termijnfacturen dienen onmiddellijk na ontvangst daarvan betaald te worden om stagnatie van de opdracht te 
voorkomen. 

9.6. Wij zijn voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om, van de opdrachtgever alle kosten, zowel 
gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt, te vorderen. De buitengerechtelijke 
kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van Euro 150,--. Uit het enkele feit, dat wij ons 
hebben verzekerd van hulp van een derde blijkt de grootte en gehoudenheid tot betaling van de 
buitengerechtelijke kosten. 

9.7. Wij zijn te allen tijde gerechtigd, ook nadat wij een bestelling geheel of gedeeltelijk hebben uitgevoerd, gehele 
of gedeeltelijke vooruitbetaling van de prijs te eisen, en/of te eisen, dat de afnemer binnen een door ons te 
bepalen termijn, en op de wijze zoals door ons zal worden aangegeven, zekerheid stelt voor de nakoming van 
zijn (verdere) betalingsverplichtingen. Zolang de geëiste vooruitbetaling niet is geschied of de geëiste zekerheid 
niet is gesteld zijn wij niet tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst verplicht. Wanneer een gedeelte van 
een bestelling gereed is, kunnen wij te onzer keuze dit deel leveren, dan wel wachten tot al het bestelde 
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gereed is. In het eerste geval moeten de aan afnemer gezonden facturen, welke betrekking hebben op het 
gedeeltelijk geleverde overeenkomstig de voor de gehele order geldende betalingsvoorwaarden worden 
voldaan. 

9.8. Indien de afnemer met enige betaling ten achter is, ook al is dit ingevolge een andere overeenkomst, dan 
worden alle door hem aan ons te betalen bedragen tot het volle bedrag terstond opeisbaar, ongeacht de stand 
der opdrachten en kunnen wij onmiddellijk betaling daarvan vorderen. Wij kunnen in dat geval de uitvoering 
van elke voor de afnemer aanvaarde bestelling opschorten totdat binnen een door ons te stellen termijn 
betaald is, hetgeen ingevolge de vorige zin opeisbaar is geworden. Indien betaling binnen die termijn niet heeft 
plaatsgevonden zijn wij gerechtigd alle bestellingen van die afnemer te annuleren, onverminderd onze rechten 
op schadevergoeding. Indien de afnemer met enige betaling ten achter is, zijn wij niet verplicht het door hem 
ter beschikking gestelde materiaal uit te leveren of af te geven en zijn wij gerechtigd dit onder ons te houden, 
totdat het volledige bedrag onzer vorderingen is voldaan, ook in het geval dat bedoeld materiaal ter 
beschikking is gesteld ingevolge een (andere) overeenkomst, waarvan de betalingstermijn nog niet is 
verstreken. 

9.9. Eventueel door ons verleend uitstel van betaling kan te allen tijde door ons worden ingetrokken. Een betaling 
wordt door ons eerst als ontvangen beschouwd zodra dit bedrag is bijgeschreven op één onzer bankrekeningen 
of in contanten is overhandigd, waarvan bewijs is geleverd. 

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud 
10.1. Alle tekeningen, kostenbegrotingen, prospectussen, fotomateriaal, afbeeldingen, monsters en andere 

bescheiden en/of voorwerpen door ons aan opdrachtgever verstrekt of toegezonden, blijven ons eigendom. Zij 
mogen niet, tenzij met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming worden vermenigvuldigd of aan derden 
worden getoond. Zij dienen op eerste aanmaning aan ons te worden geretourneerd. 

10.2. Het eigendom van de bestelde en aan de afnemer geleverde goederen gaat eerst op deze over nadat deze het 
aan ons betreft deze zaak verschuldigde (daaronder begrepen ondermeer koopprijs, inclusief de ingevolge 
deze voorwaarden verschuldigde toeslagen en vergoedingen en eventuele rent en kosten) volledig heeft 
voldaan. 

10.3. De afnemer is niet gerechtigd voor het in artikel 10. lid 2. genoemde tijdstip van eigendomsoverdracht deze 
goederen aan derden, al of niet tot zekerheid, in eigendom over te dragen, doch is bevoegd in het kader van 
zijn normale bedrijfsuitoefening goederen aan te wenden. 

10.4. Voor elke in strijd met de eigendomsrechten verrichte handeling is de afnemer een gefixeerde boete 
verschuldigd van Euro 5000,--, onverminderd ons recht om aanspraak te maken op volledige 
schadevergoeding. 

Artikel 11. Cessie vorderingsrechten door afnemer 
11.1. De afnemer is verplicht ons de vorderingsrechten, welke hij met betrekking tot de door ons geleverde 

goederen jegens derden mochten hebben, tot zekerheid voor de betaling van onze vordering, over te dragen 
en te cederen indien en zodra dit door ons wordt verlangd. 

Artikel 12. Reclames 
12.1. Afnemer heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de levering aan de leveringsvoorwaarden 

beantwoordt. Indien de afnemer dit nalaat, kan de afnemer hierop geen beroep meer doen. De afnemer dient 
in geval van zichtbare gebreken onmiddellijk doch in ieder geval binnen 2 dagen na ontvangst van de goederen 
deze schriftelijk te melden In geval van verborgen gebreken dient melding zo spoedig mogelijk doch in ieder 
geval binnen twee weken na ontvangst van de goederen plaats te hebben. Nadien vervalt elke aanspraak te 
dezer zake. Verschillen tussen het geleverde en de op de levering betrekking hebbende factuur moeten binnen 
acht dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk worden gemeld. 

12.2. Bij gebreke van tijdige schriftelijke melding vervallen alle eventuele aanspraken jegens ons. Het door ons in 
behandeling nemen van een reclame betekent niet dat wij de reclame beschouwen als tijdig of terecht 
ingediend. 

12.3. Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming mogen geen goederen worden geretourneerd. Met onze 
schriftelijke toestemming zullen de goederen aan ons worden toegezonden en wel franco. 

12.4. Gebreken in kwaliteit of uitvoering van een afzonderlijk goed in een uit meer goederen bestaande leverantie 
leveren geen grond op voor het annuleren van het restant van de order. 
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12.5. Het tijdig en juist indienen van reclames ontheft de reclamant niet van zijn verplichting tot betaling. 
12.6. Reclames omtrent hoeveelheid, kwaliteit uitvoering enz., welke door ons niet (meer) te controleren zijn, omdat 

de goederen geheel of gedeeltelijk zijn ver- of bewerkt, of om welke reden dan ook, worden niet aanvaard. 
12.7. Indien wij de reclame hebben aanvaard zullen de uit onze garantievoortvloeiende verplichtingen zijn beperkt 

tot die, welke zijn omschreven in artikel 13.. 
12.8. Wij dienen in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Het in dit artikel bepaalde is van 

overeenkomstige toepassing op het verrichten van diensten. 

Artikel 13. Garantie 
13.1. In geval van gebrek bij of ten aanzien van de levering mogen zonder onze voorafgaande schriftelijke 

toestemming geen bewerkingen plaatsvinden aan de betreffende goederen. Aan ons staat de keuze goederen 
te vervangen of te (laten) repareren, teneinde de fout te herstellen, dan wel om de goederen terug te nemen 
tegen restitutie aan of creditering van de afnemer van het voor de afgekeurde goederen gerekende bedrag. 

13.2. Bij ver- en bewerkingen garanderen wij niet de kleurechtheid en houdbaarheid van de door ons gebruikte 
materialen. Eventuele wasvoorschriften aan of in de textielen bevestigd, dienen te worden aangehouden, 
tenzij anders vermeldt in de webshop van Armyprom of in de eventueel bijgeleverde wasvoorschriften bij 
bedrukte of geborduurde artikelen.  De afnemer kan niet reclameren indien de afnemer zich hieraan niet heeft 
gehouden. 

13.3. Wij zijn  tot geen enkele garantie gehouden met betrekking tot onderdelen, welke niet of slechts ten dele door 
ons zijn gefabriceerd, maar voor zoveel mogelijk zullen wij aan de afnemer elk voordeel dat wij zelf als garantie 
van de fabrikant hebben ontvangen ten goede laten komen. 

Artikel 14. Aansprakelijkheid 
14.1. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, brand of andersoortige schade aan goederen van derden, die 

zich tengevolge van een opdracht onder ons bevinden. Deze goederen worden door ons tegen genoemde 
risico’s niet verzekerd. Voor zover wij ingevolge dit artikel aansprakelijk zijn, zijn wij slechts gehouden tot 
vergoeding van schade tot het bedrag waarvoor onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekking verleent, 
met dien verstande, dat mocht de verzekering niet tot uikering overgaan of geen dekking verlenen, wij slechts 
het maximale bedrag van de factuurwaarde vergoeden. Opdrachtgever vrijwaart ons tegen alle schaden, die 
deze goederen aan ons zouden kunnen berokkenen en eveneens voor de aansprakelijkheid jegens derden 
voortvloeiende uit het feit dat wij deze goederen onder ons toezicht hebben. 

14.2. Onze aansprakelijkheid ter zake van gebreken aan de geleverde goederen of verlies, schade, toe te rekenen 
aan gebreken of niet functioneren van goederen, is onder alle omstandigheden beperkt tot de kosteloze 
vervanging of reparatie, dan wel restitutie of creditering als bedoeld in artikel 13.. 

14.3. Onze aansprakelijkheid ten aanzien van gebrekkige ver- en bewerkingen, is onder alle omstandigheden 
beperkt tot het bedrag waarvoor wij die ver- of bewerkingen hebben uitgevoerd. 

14.4. Wij zijn niet aansprakelijk voor het geheel of gedeeltelijk verloren gaan van goederen welke wij hebben 
aangenomen ter ver- en bewerking echter in geval van het verloren gaan van door ons te ver- en bewerking 
aangenomen belicht filmmateriaal is onze aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van onbelicht materiaal. 

14.5. Wij zijn niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect 
gevolg van daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel derden die door of 
vanwege hem te werk zijn gesteld. 

14.6. Gevolgschade wordt nadrukkelijk uitgesloten. 
14.7. Bij het uitvoeren van door ons aangenomen werk, zijn wij nimmer aansprakelijk voor ontstane beschadigingen 

aan datgene wat direct ligt naast of een geheel uitmaakt met het deel, dat  door ons is aangenomen (zoals 
schade aan aangrenzende binnenmuren, tegelwerk etc.). Ook zijn wij nimmer aansprakelijk voor enige, waar 
dan ook ontstane schade, die door of tijdens het verwijderen van hetgeen door ons moest worden verwijderd 
is opgetreden. 

14.8. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor eisen, gesteld door de overheid, welke verband houden met de opdracht, 
respectievelijk het daarop betrekking hebbende meerwerk, zoals dit door de opdrachtgever of diens wettelijke 
vertegenwoordiger voor, tijdens of na het verstrekken daarvan aan ons zijn gegeven. 
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Artikel 15. Vrijwaring inzake vorderingen ingevolge de wet op het auteursrecht 
15.1. De afnemer is gehouden ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten, 

welke te onzen laste mochten komen als gevolg van aanspraken van derden tegen ons inzake schending van 
rechten, waaronder bijvoorbeeld octrooi- en auteursrecht, door gebruik van gegevens of modellen, welke door 
of vanwege de afnemer voor de uitvoering van enige opdracht aan ons zijn verstrekt. 

15.2. In geval van aanspraak wegen schending van rechten zijn wij gerechtigd de ver- en bewerking en/of de levering 
zonder meer terstond te staken. Hiervan doen wij schriftelijk mededeling aan de afnemer. 

15.3. De opdrachtgever zorgt dat onze naam duidelijk bij een gepubliceerde foto wordt geplaatst, dan wel met een 
verwijzing naar de betreffende foto in de colofon wordt opgenomen. Bij niet nakoming van deze voorwaarde 
wordt het bedrag verschuldigd aan publiciteitsrechten met 200% verhoogd. 

15.4. Bij publicatie  van het ter beschikking gestelde fotomateriaal verbindt de afnemer zich om per omgaande en 
zonder verdere kostenberekeningen een bewijsexemplaar van de publicatie of een fotokopie van de 
betreffende bladzijde aan ons te doen toekomen. 

15.5. Het auteursrecht van fotomateriaal blijft steeds berusten bij Ega. Het oorspronkelijk 
fotomateriaal/opnamemateriaal blijft eigendom van Ega. 

15.6. Krachtens auteursrecht heeft alleen Ega bevoegdheid toestemming te verlenen of te weigeren tot het 
verveelvoudigen en of openbaar maken van de foto’s door hem gemaakt. Bij inbreuk behouden wij alle 
rechten. Een schadevergoeding zal tenminste het drievoudige van het bij ons gebruikelijke tarief bedragen. 

15.7. Indien recht tot openbaarmaking wordt verleend omvat dit uitsluitend het recht tot éénmalige publicatie op de 
overeengekomen wijzen ten behoeve van een omschreven doel. Gebruik van het fotomateriaal in een  
volgende editie zonder overleg met ons is inbreuk. 

15.8. Wij verklaren de auteursrechthebbende van het geleverde fotomateriaal te zijn en dat de daarbij verstrekte 
gegevens juist zijn. Overigens blijft degene die openbaar maakt, verantwoordelijk, dat bij openbaarmaking de 
rechten van Ega en van de fotomodellen of andere rechthebbenden in acht worden genomen. 

15.9. Ega verplicht zich een werkomschrijving getrouw en naar beste vermogen te volgen. Voor het overige zijn wij 
vrij de opdracht naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. 

15.10. Prijzen worden in overleg met minimaal 50% verhoogd indien een gewone opdracht onvoorzien wordt 
veranderd in een spoedopdracht. 

15.11. De opdrachtgever is gerechtigd het fotowerk te gebruiken uitsluitend  voor het overeengekomen doel en op de 
overeengekomen wijze. Indien een in opdracht gemaakte foto anders wordt gebruikt dan is overeengekomen 
heeft Ega het recht op een extra vergoeding van 50 tot 100% van de oorspronkelijke vergoeding voor elk 
herhaald c.q. ander gebruik. 

15.12. Artikel 15. lid 12. tot en met artikel 15. lid 20. zijn van toepassing op de levering van fotowerk uit archief en op 
fotowerk, dat werd gemaakt op eigen initiatief. 

15.13. Al het fotomateriaal als zichtzending ter beschikking gesteld of in bruikleen gegeven blijft eigendom van Ega 
tenzij anders is overeengekomen. 

15.14. Als zichtzending gevraagd en ter beschikking gesteld fotomateriaal, dat niet wordt gebruikt, dient door de 
ontvanger binnen vijf dagen te worden geretourneerd. Voor in bruikleen gegeven fotomateriaal dat wel wordt 
gebruikt, wordt een termijn overeengekomen, waarbinnen het aan ons wordt geretourneerd. Voor iedere dag 
dat de ontvanger het materiaal langer dan de genoemde vijf dagen c.q. de overeengekomen termijn in zijn 
bezit houdt, wordt door ons de volgende vergoeding in rekening gebracht: Euro 3,50 voor elke zwart-wit foto, 
Euro 5,-- voor elke kleurenfoto en Euro 7,50 voor elke polaroidfoto of elk diapositief, onverminderd hetgeen in 
artikel 15. lid 16. wordt gesteld.  

15.15. Al het door ons op verzoek van een aanvrager toegezonden of overhandigde fotomateriaal, is vanaf het 
moment van ontvangst voor risico van de aanvrager tot dat het weer in het bezit van Ega is gesteld. Mocht niet 
aan getoond kunnen worden, dat het fotomateriaal aangevraagd is, dan nemen wij aan,  dat de ontvanger, dit 
fotomateriaal per omgaande en onbeschadigd retour zendt. 

15.16. Indien het fotomateriaal niet binnen 12 maanden na de overeengekomen termijn aan ons is geretourneerd, 
wordt het als vermist beschouwd. Alle rechten blijven ook dan bij Ega berusten. 

15.17. In geval van vermissing van of beschadiging van niet uniek materiaal wordt een bedrag in rekening gebracht 
van Euro 250,-- voor elke zwart-wit foto en Euro 350,-- voor elke kleurenfoto, duplicaat diapositie en duplicaat 
negatief. 

15.18. Elk diapositief, negatief of polaroidfoto ongeacht het formaat, wordt beschouwd als zijnde een unieke 
beelddrager tenzij als duplicaat aangeduid. In geval van vermissing of beschadiging van een unieke 
beelddrager, waarvan niet is overeengekomen dat deze door de opdrachtgever/aanvrager kon worden 
behouden, wordt een bedrag in rekening gebracht van 4 x het bedongen of gebruikelijke honorarium voor een 
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eventueel reeds overeengekomen wijze van publicatie met een minimum voor dit en alle gevallen van Euro 
1500,--. 

15.19. Onder beschadiging van fotomateriaal wordt mede verstaan het aanbrengen van notities of aanduidingen ten 
behoeve van reproducties op het fotomateriaal.  Aantekeningen met inkt, potlood of viltstift op de achterzijde 
van een fotoafdruk worden niet als beschadiging aangerekend, tenzij dit aan de voorzijde zichtbaar is en/of het 
fotomateriaal onverkoopbaar maakt, doordat op de achterzijde uitingen zijn genoteerd of zich bevinden die 
door ons als storend worden ervaren. Administratiekosten worden in rekening gebracht tot een bedrag van 
Euro 125,-- indien achterop een foto of op de omraming van een diapositief het nummer, de codering of 
andere aanduidingen tijdens de uitlening onleesbaar zijn geworden of zijn verdwenen en Euro 75,-- indien een 
diapositief niet voor publicatie in aanmerking is gekomen, maar wel uit zijn omlijsting is gehaald. 

15.20. Indien de oplage van een uitgave in discussie is en indien deze mede bepalend is voor het toepasselijke tarief, 
heeft Ega het recht om voor zijn rekening een registeraccountant de boeken c.q. de elektronische administratie 
van de gebruiker van zijn fotomateriaal te laten controleren op dit punt. Mochten wij in het gelijk worden 
gesteld, dan komen de kosten van deze registeraccountant voor rekening van de gebruiker van zijn 
fotomateriaal. 

Artikel 16. Solvabiliteit 
16.1. Wanneer wij een order accepteren, geschiedt dit steeds onder de ontbindende voorwaarde, dat uit in te 

winnen informaties de voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever blijkt. Wij zijn te allen tijde 
gerechtigd, alvorens te leveren of verder te leveren, van de opdrachtgever zekerheidsstelling te vorderen, zulks 
te onzen genoegen voor de tijdige en algehele nakoming van betalings- en andere verplichtingen. 

Artikel 17. Kwantiteit 
17.1. Wij hebben het recht 10% meer of minder te leveren dan is overeengekomen, met dien verstande, dat de 

opdrachtgever verplicht is 10% meer of minder te ontvangen c.q. te betalen, indien dit door derden eveneens 
aan ons wordt gedaan. Dit geldt niet voor de Armyprom webshop bestellingen. 

Artikel 18. Uitbesteding werk aan derden 
18.1. Opdrachtgever machtigt ons om de opdracht door een door ons aan te wijzen derde, op een door ons gewenst 

tijdstip te laten uitvoeren. De opdrachtgever gaat akkoord met overdracht door ons aan een derde van alle 
rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door ons met de opdrachtgever gesloten overeenkomsten. 

Artikel 19. Overmacht 
19.1. In geval wij door overmacht geheel of gedeeltelijk worden verhinderd de overeenkomst uit te voeren, hebben 

wij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op  te schorten of de 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te onzer keuze, zonder dat wij tot 
enige schadevergoeding of garantie zijn gehouden. 

19.2. Onder overmacht wordt in deze verstaan: staking, uitsluiting, brand, overlijden, machinebreuk, en andere 
bedrijfsstoornissen, computer- en stroomstoringen, bedrijfsongeval, transportstoring en andere buiten onze 
macht liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, blokkade, oproer, epidemie, ramp, overstroming, stormen en 
devaluatie, alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen, en/of belastingen, koersfluctuaties, 
vertraging of uitblijven van levering door leveranciers, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en 
andere belemmerende overheidsmaatregelen, faillissement, langdurige ziekte of overlijden.  

Artikel 20. Beëindiging overeenkomst 
20.1. In geval de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit een 

met ons gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van 
betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de afnemer, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te 
zijn, en zijn wij gerechtigd zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van 
de overeenkomst op te schorten, of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, ter keuze van ons, 
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zonder dat wij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zijn, doch onverminderd de ons verder 
toekomende rechten. 

20.2. De afnemer is in het bijzonder verplicht de schade, die wij door een voortijdige beëindiging van de 
overeenkomst als in het vorige lid bedoeld, lijden, te vergoeden. In deze gevallen is elke vordering welke wij 
ten laste van de afnemer hebben of krijgen, dadelijk en ineens opeisbaar. 

20.3. In de in het eerste lid bedoelde gevallen is de afnemer verplicht op onze eerste aanvrage de nog in zijn bezit 
zijnde onbetaalde goederen te onzer beschikking te stellen en zijn wij gerechtigd deze goederen terug te 
nemen, zonder enige ingebrekestelling zonder gerechtelijke tussenkomst. Wij zijn als dan gerechtigd deze 
goederen en de behuizingen en terreinen van de afnemer zo nodig te betreden. 

Artikel 21. Bewijs 
21.1. Behoudens tegenbewijs, zijn, ter zake van overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en 

de hieruit voortvloeiende overeenkomsten, onze administratieve gegevens of die van een door ons 
aangewezen rechtspersoon, beslissend. 

Artikel 22. Veilige webomgeving 
22.1. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand is komt, dient de afnemer passende technisch en 

organisatorische maatregelen te treffen ter beveiliging van deze elektronische overdracht van data en te 
zorgen voor een veilige webomgeving. Indien de afnemer elektronisch kan betalen, zal de afnemer hiertoe 
passende veiligheidsmaatregelen dienen te nemen.  

Artikel 23. Rechtskeuze 
23.1    Op de overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en op hieruit voortvloeiende 

overeenkomsten  is Nederlands recht van toepassing. 
22.1. Deze leverings- en betalingsvoorwaarden prevaleren boven eventuele buitenlandse vertalingen. 
22.2. Wanneer zich bij de uitvoering van enigerlei overeenkomst, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn een 

geschil voordoet, en als zodanig wordt ook beschouwd een kwestie, die slechts door een der partijen als 
geschil wordt beschouwd, zullen partijen zich ter oplossing van dit geschil gedragen naar de aanwijzingen van 
een bindend adviseur. Deze bindend adviseur wordt door ons aangewezen en doet tevens uitspraak omtrent 
de kosten van het advies en die van de raadslieden van partijen zo zij die hebben. Het bindend advies zal 
gelden als een deel van de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn. Deze leverings- en 
betalingsvoorwaarden gelden vanaf heden, 01.01.2016, en vervangen alle oudere leverings- en 
betalingsvoorwaarden. 

Kontaktgegevens en bankinformatie 
 

   Ega Multipromotions V.O.F., KvK/Chambre of Commerce registr.nr. 27223886  
 Aletta Jacobskade 4, 3137 TB  VLAARDINGEN, HOLLAND  
 Tel.nr.: 0031 102220877,   E-mail: info@armyprom.nl (webshop Armyprom) 
 E-mail for business gifts/relatiegeschenken/bedrijfskleding:  info@egapromotions.nl 
  

 Bankgegevens: IBAN NL81INGB0664633153, BICCODE INGBNL2A 
 BTW/VATNR. NL009861166B01  
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