
ALGEMENE	  VOORWAARDEN	  MARGO	  WESTERBEEK	  
Versie	  oktober	  2012	  
	  
Voor	  mijn	  journalistieke	  werk	  hanteer	  ik	  de	  standaard	  leveringsvoorwaarden	  voor	  freelancers	  opgesteld	  door	  de	  
Nederlandse	  Vereniging	  van	  Journalisten.	  
	  
Algemeen	  
1.	  Algemene	  voorwaarden	  van	  Margo	  Westerbeek	  Redactionele	  en	  Journalistieke	  producties	  (hierna	  te	  noemen	  Margo	  
Westerbeek),	  te	  Utrecht	  (KvK	  nr.	  54037883).	  
2.	  Deze	  algemene	  voorwaarden	  zijn	  van	  toepassing	  op	  alle	  aanbiedingen,	  offertes,	  werkzaamheden	  en	  
overeenkomsten,	  van	  welke	  aard	  dan	  ook,	  aangegaan	  door	  Margo	  Westerbeek	  met	  haar	  opdrachtgevers	  –	  
respectievelijk	  hun	  rechtsopvolgers	  –,	  tenzij	  schriftelijk	  anders	  overeengekomen.	  
3.	  Indien	  een	  of	  meer	  bepalingen	  van	  deze	  algemene	  voorwaarden	  niet	  samengaat/n	  met	  die	  van	  de	  opdrachtgever	  
overleggen	  de	  opdrachtgever	  en	  Margo	  Westerbeek	  welke	  voorwaarden	  prevaleren	  en	  welke	  uitdrukkelijk	  worden	  
afgewezen.	  Dit	  leggen	  zij	  schriftelijk	  vast.	  
Uitvoering	  van	  de	  overeenkomst	  
4.	  Elke	  overeenkomst	  dient	  Margo	  Westerbeek	  met	  de	  nodige	  zorgvuldigheid	  en	  vakmanschap	  na	  te	  komen.	  
5.	  In	  alle	  gevallen	  waarin	  Margo	  Westerbeek	  dat	  nuttig	  of	  noodzakelijk	  acht,	  heeft	  zij	  het	  recht	  om	  bepaalde	  
werkzaamheden	  door	  derden	  te	  laten	  uitvoeren	  of	  zich	  door	  derden	  te	  laten	  bijstaan.	  Dit	  zal	  altijd	  in	  overleg	  met	  	  de	  
opdrachtgever	  plaatsvinden.	  
6.	  De	  opdrachtgever	  zorgt	  ervoor	  dat	  alle	  gegevens,	  waarvan	  Margo	  Westerbeek	  aangeeft	  dat	  deze	  noodzakelijk	  zijn	  of	  
waarvan	  de	  opdrachtgever	  redelijkerwijs	  behoort	  te	  begrijpen	  dat	  deze	  noodzakelijk	  zijn	  voor	  het	  nakomen	  van	  de	  
overeenkomst,	  tijdig,	  volledig	  en	  deugdelijk	  aan	  Margo	  Westerbeek	  worden	  verstrekt.	  Indien	  de	  benodigde	  gegevens	  
niet	  tijdig	  zijn	  verstrekt,	  mag	  Margo	  Westerbeek	  de	  overeenkomst	  uitstellen	  en/of	  de	  uit	  de	  vertraging	  voortvloeiende	  
extra	  kosten	  volgens	  de	  gebruikelijke	  tarieven	  bij	  de	  opdrachtgever	  in	  rekening	  te	  brengen.	  
7.	  Indien	  voor	  de	  voltooiing	  van	  bepaalde	  werkzaamheden	  door	  Margo	  Westerbeek	  een	  termijn	  is	  afgesproken,	  
betreft	  dit	  geen	  fatale	  termijn.	  Overschrijding	  van	  de	  overeengekomen	  termijn	  levert	  dan	  ook	  geen	  toerekenbare	  
tekortkoming	  van	  de	  Margo	  Westerbeek	  op.	  
8.	  Indien	  Margo	  Westerbeek	  in	  samenwerking	  met	  derde(n)	  een	  opdracht	  of	  een	  deel	  daarvan	  dient	  te	  vervullen,	  stelt	  
Margo	  Westerbeek	  in	  overleg	  met	  alle	  betrokkenen	  de	  onderlinge	  taakverdeling	  vast.	  Hoofdelijke	  aansprakelijkheid	  
wordt	  door	  haar	  niet	  aanvaardt,	  noch	  enige	  aansprakelijkheid	  voor	  de	  uitvoering	  van	  de	  taken	  en	  de	  daarbij	  
behorende	  werkzaamheden	  van	  de	  derde(n).	  
9.	  Margo	  Westerbeek	  is	  niet	  aansprakelijk	  voor	  schade,	  van	  welke	  aard	  dan	  ook,	  doordat	  zij	  is	  uitgegaan	  van	  de	  door	  
de	  opdrachtgever	  verstrekte	  onjuiste	  en/of	  onvolledige	  gegevens,	  of	  doordat	  de	  opdrachtgever	  de	  gegevens	  niet	  tijdig	  
heeft	  aangeleverd.	  De	  opdrachtgever	  staat	  in	  voor	  de	  juistheid,	  volledigheid	  en	  meest	  recente	  versie	  van	  de	  door	  de	  
opdrachtgever	  aangeleverde	  gegevens.	  
Prijzen,	  offertes	  en	  overeenkomsten	  
10.	  Alle	  offertes	  en	  prijsopgaven	  van	  Margo	  Westerbeek	  zijn	  vrijblijvend	  zowel	  qua	  prijs,	  inhoud,	  als	  levertijd	  en	  zijn	  
gedurende	  dertig	  dagen	  geldig,	  tenzij	  anders	  aangegeven.	  	  
11.	  Margo	  Westerbeek	  is	  slechts	  aan	  de	  offerte	  gebonden	  indien	  de	  opdrachtgever	  deze	  zonder	  voorbehoud	  of	  
wijziging	  binnen	  de	  gestelde	  geldigheidsduur	  schriftelijk	  aanvaardt.	  
12.	  De	  prijzen	  in	  de	  offertes	  zijn	  exclusief	  btw,	  reisuren,	  reis-‐	  en	  verblijfskosten	  tenzij	  uitdrukkelijk	  anders	  vermeld.	  
13.	  Werkzaamheden	  waarvoor	  geen	  vaste	  prijs	  is	  overeengekomen,	  worden	  op	  basis	  van	  nacalculatie	  van	  de	  door	  
Margo	  Westerbeek	  gemaakte	  uren	  en	  tegen	  overeengekomen	  tarieven	  aan	  de	  opdrachtgever	  in	  rekening	  gebracht.	  Als	  
er	  vooraf	  geen	  tarieven	  zijn	  overeengekomen,	  worden	  de	  tarieven	  bepaald	  op	  grond	  van	  de	  bij	  Margo	  Westerbeek	  
gebruikelijke	  tarieven.	  
Auteursrechten	  
14.	  Zolang	  het	  werk	  niet	  is	  geleverd	  of	  nog	  niet	  geheel	  is	  betaald,	  blijven	  alle	  rechten	  bij	  Margo	  Westerbeek.	  
15.	  In	  het	  geval	  van	  teksten	  en	  andere	  werken	  in	  de	  zin	  van	  de	  Auteurswet	  verleent	  Margo	  Westerbeek	  bij	  levering	  
een	  exclusieve	  licentie	  voor	  het	  eenmalige	  publicatierecht	  en	  wel	  uitsluitend	  voor	  het	  overeengekomen	  gebruik.	  Over	  
elk	  ander	  gebruik	  moet	  een	  aanvullende	  overeenkomst	  gesloten	  worden.	  Dit	  geldt	  ook	  voor	  plaatsing	  van	  de	  tekst	  in	  
enig	  ander	  medium	  dan	  waarvoor	  hij	  volgens	  de	  opdracht	  werd	  geschreven.	  
16.	  Na	  de	  exclusieve	  licentieverlening	  als	  bedoeld	  in	  artikel	  14	  behoudt	  Margo	  Westerbeek	  haar	  auteursrechtelijke	  
bevoegdheden.	  
17.	  Bij	  auteursrechtelijk	  beschermde	  werken	  is	  naamsvermelding	  verplicht,	  tenzij	  daar	  in	  de	  uitvoering	  overwegende	  
bezwaren	  tegen	  bestaan.	  De	  opdrachtgever	  moet	  deze	  bezwaren	  bij	  het	  verlenen	  van	  de	  opdracht	  ter	  kennis	  van	  
Margo	  Westerbeek	  brengen	  en	  zij	  dient	  deze	  bezwaren	  te	  aanvaarden.	  Het	  feit	  dat	  naamsvermelding	  in	  een	  bepaalde	  
omstandigheid	  ongebruikelijk	  is,	  is	  geen	  overwegend	  bezwaar.	  Margo	  Westerbeek	  kan	  eisen	  dat	  haar	  naam	  niet	  wordt	  
vermeld	  of	  dat	  gebruik	  wordt	  gemaakt	  van	  een	  pseudoniem.	  
18.	  Bij	  ingrijpende	  wijziging	  van	  de	  geleverde	  tekst	  die	  niet	  de	  goedkeuring	  van	  Margo	  Westerbeek	  krijgt,	  kan	  zij	  op	  
grond	  van	  de	  Auteurswet	  het	  gebruik	  van	  haar	  tekst	  verbieden.	  In	  dat	  geval	  is	  de	  opdrachtgever	  verplicht	  tot	  het	  
betalen	  van	  het	  tot	  dan	  verrichte	  werk.	  Indien	  deze	  situatie	  leidt	  tot	  het	  tussentijds	  beëindigen	  van	  de	  overeenkomst,	  
is	  de	  opdrachtgever	  verplicht	  tot	  een	  schadevergoeding	  voor	  het	  nog	  niet	  uitgevoerde	  deel	  van	  de	  opdracht.	  
19.	  Bij	  auteursrechtelijk	  beschermd	  werk	  dat	  aan	  de	  overheid	  wordt	  geleverd	  dient	  de	  opdrachtgever	  bij	  publicatie	  
altijd	  het	  auteursrechtelijk	  voorbehoud	  te	  maken	  zoals	  bedoeld	  in	  art.	  15b	  van	  de	  Auteurswet.	  Onder	  de	  toepassing	  
van	  dit	  artikel	  valt	  zowel	  de	  publicatie	  door	  als	  in	  naam	  van	  de	  overheid.	  



20.	  Bij	  inbreuk	  op	  het	  auteursrecht	  is	  de	  opdrachtgever	  schadevergoeding	  verschuldigd.	  Als	  inbreuk	  op	  het	  
auteursrecht	  van	  Margo	  Westerbeek	  wordt	  beschouwd:	  
-‐	  publicatie	  van	  haar	  werk	  voor	  een	  ander	  gebruik	  dan	  overeengekomen;	  
-‐	  hergebruik	  van	  haar	  werk	  zonder	  toestemming;	  
-‐	  aantasting	  van	  haar	  werk;	  
-‐	  publicatie	  zonder	  naamsvermelding.	  
21.	  De	  bepalingen	  van	  artikel	  14	  tot	  en	  met	  20	  hebben	  ook	  betrekking	  op	  teksten	  die	  Margo	  Westerbeek	  van	  derden	  
betrekt.	  Margo	  Westerbeek	  garandeert	  daarbij	  de	  opdrachtgever	  dat	  hij	  gerechtigd	  is	  tot	  bovengenoemd	  gebruik.	  
Intellectuele	  eigendomsrechten	  
22.	  Alle	  intellectuele	  eigendomsrechten	  die	  ten	  aanzien	  van	  de	  door	  Margo	  Westerbeek	  verleende	  diensten	  kunnen	  
worden	  uitgeoefend	  op	  grond	  van	  de	  Auteurswet,	  berusten	  bij	  Margo	  Westerbeek.	  
23.	  Alle	  door	  Margo	  Westerbeek	  verstrekte	  stukken,	  zoals	  rapporten,	  adviezen,	  ontwerpen,	  schetsen,	  software,	  
boeken,	  tekeningen,	  oefeningen,	  enzovoort,	  blijven	  eigendom	  van	  Margo	  Westerbeek	  en	  zijn	  uitsluitend	  bestemd	  om	  
te	  worden	  gebruikt	  door	  de	  opdrachtgever	  en	  mogen	  niet	  door	  hem/haar	  zonder	  voorafgaande	  toestemming	  van	  
Margo	  Westerbeek	  worden	  verveelvoudigd,	  openbaar	  gemaakt,	  of	  ter	  kennis	  van	  derden	  worden	  gebracht.	  
24.	  Margo	  Westerbeek	  behoudt	  het	  recht	  om	  de	  bij	  de	  uitvoering	  van	  de	  werkzaamheden	  opgedane	  kennis	  voor	  
andere	  doeleinden	  te	  gebruiken,	  voor	  zover	  hierbij	  geen	  vertrouwelijke	  informatie	  ter	  kennis	  van	  derden	  wordt	  
gebracht.	  
Betaling	  
25.	  Betaling	  van	  de	  geleverde	  diensten	  geschiedt	  conform	  factuur	  per	  bank.	  
26.	  Tenzij	  anders	  is	  overeengekomen,	  dienen	  facturen	  uiterlijk	  veertien	  dagen	  na	  de	  factuurdatum,	  zijnde	  de	  
vervaldatum,	  te	  zijn	  voldaan,	  inclusief	  btw,	  op	  de	  opgegeven	  bankrekening	  van	  Margo	  Westerbeek.	  Betaling	  vindt	  
plaats	  zonder	  aftrek,	  verrekening	  of	  opschorting	  uit	  welke	  hoofde	  dan	  ook.	  
27.	  Betalingsverplichting	  geldt	  vanaf	  het	  moment	  van	  levering,	  ongeacht	  het	  moment	  van	  publicatie.	  De	  
betalingsverplichting	  geldt	  ook	  bij	  niet-‐gebruik	  van	  de	  geleverde	  prestatie.	  
28.	  Vanaf	  de	  vervaldatum	  is	  de	  opdrachtgever	  over	  de	  openstaande	  factuur,	  naast	  de	  wettelijke	  rente	  of	  wettelijke	  
handelsrente,	  administratiekosten	  verschuldigd.	  Deze	  bedragen	  tenminste	  15	  %	  van	  de	  openstaande	  factuur	  met	  een	  
minimum	  van	  €	  25,-‐	  per	  factuur.	  
29.	  De	  door	  de	  opdrachtgever	  gedane	  betalingen	  strekken	  steeds	  ter	  voldoening	  van	  in	  de	  eerste	  plaats	  alle	  
verschuldigde	  rente	  en	  kosten,	  en	  in	  de	  tweede	  plaats	  van	  opeisbare	  facturen	  die	  het	  langst	  openstaan.	  Dit	  geldt	  ook	  
indien	  de	  opdrachtgever	  vermeldt	  dat	  de	  voldoening	  op	  een	  latere	  factuur	  betrekking	  heeft.	  
30.	  Bij	  faillissement	  of	  surseance	  van	  betaling	  van	  de	  opdrachtgever	  zijn	  alle	  vorderingen	  van	  Margo	  Westerbeek	  en	  
de	  verplichtingen	  van	  de	  opdrachtgever	  jegens	  Margo	  Westerbeek	  direct	  opeisbaar.	  
31.	  Bezwaren	  tegen	  de	  factuur	  van	  Margo	  Westerbeek	  dienen	  door	  de	  opdrachtgever	  binnen	  veertien	  dagen	  na	  de	  
factuurdatum	  schriftelijk	  aan	  haar	  kenbaar	  te	  worden	  gemaakt,	  bij	  gebreke	  waarvan	  de	  opdrachtgever	  geacht	  wordt	  
met	  de	  hoogte	  van	  het	  factuurbedrag	  te	  hebben	  ingestemd.	  
32.	  Ingeval	  van	  geschillen	  over	  betalingen	  of	  over	  facturen	  is	  de	  administratie	  van	  Margo	  Westerbeek	  altijd	  leidend,	  
tenzij	  de	  opdrachtgever	  schriftelijk	  het	  tegendeel	  bewijst.	  
Incassokosten	  
33.	  Indien	  Margo	  Westerbeek	  incassomaatregelen	  wegens	  niet	  (volledige)	  betaling	  van	  een	  of	  meerdere	  facturen	  treft,	  
is	  de	  opdrachtgever	  naast	  de	  verschuldigde	  hoofdsom,	  rente	  en	  (administratie)kosten,	  tevens	  gehouden	  alle	  in	  
redelijkheid	  gemaakte	  gerechtelijke	  en	  buitengerechtelijke	  kosten	  te	  vergoeden.	  Daaronder	  zijn	  begrepen	  alle	  
daadwerkelijk	  gemaakte	  kosten,	  als	  kosten	  van	  incassobureaus,	  kosten	  en	  honoraria	  van	  deurwaarders	  en	  advocaten,	  
griffierecht,	  ook	  indien	  deze	  de	  in	  rechte	  toe	  te	  wijzen	  proceskosten	  overschrijden.	  De	  vergoeding	  van	  gemaakte	  
gerechtelijke	  en	  buitengerechtelijke	  kosten	  bedraagt	  tenminste	  15	  %	  van	  de	  verschuldigde	  hoofdsom.	  
Aansprakelijkheid	  en	  vervaltermijn	  
34.	  Margo	  Westerbeek	  heeft	  een	  inspanningsverplichting	  jegens	  de	  opdrachtgever,	  nooit	  een	  resultaatsverplichting.	  
35.	  Behoudens	  enige	  aansprakelijkheid	  van	  dwingend	  recht	  kan	  Margo	  Westerbeek	  niet	  aansprakelijk	  worden	  gesteld	  
voor	  schade	  door	  of	  in	  verband	  met	  de	  door	  haar	  verrichte	  diensten,	  tenzij	  de	  opdrachtgever	  aantoont	  dat	  de	  schade	  
is	  veroorzaakt	  door	  opzet	  of	  grove	  schuld	  van	  de	  Margo	  Westerbeek.	  
36.	  De	  aansprakelijkheid	  van	  Margo	  Westerbeek	  jegens	  de	  opdrachtgever	  is	  beperkt	  tot	  het	  factuurbedrag,	  althans	  dat	  
gedeelte	  van	  de	  diensten	  waarop	  de	  aansprakelijkheid	  betrekking	  heeft.	  
38.	  Indien	  Margo	  Westerbeek	  toch	  aansprakelijk	  is,	  dan	  zal	  die	  aansprakelijkheid	  beperkt	  blijven	  tot	  het	  bedrag	  van	  
de	  dekking	  die	  door	  de	  verzekeraar	  van	  Margo	  Westerbeek	  wordt	  gegeven	  c.q.	  erkend.	  
39.	  Indien,	  om	  welke	  reden	  dan	  ook,	  geen	  verzekeringsuitkering	  plaatsvindt,	  is	  de	  aansprakelijkheid	  van	  Margo	  
Westerbeek	  jegens	  de	  opdrachtgever	  beperkt	  overeenkomstig	  de	  bepalingen	  in	  artikel	  36,	  met	  een	  maximum	  van	  €	  
1.000,-‐-‐.	  
40.	  Elke	  aansprakelijkheid	  van	  Margo	  Westerbeek	  vervalt	  door	  verloop	  van	  een	  jaar	  vanaf	  de	  datum	  waarop	  de	  
desbetreffende	  diensten	  zijn	  geleverd.	  
41.	  De	  rechtsvordering	  tot	  vergoeding	  van	  enige	  schade	  ontstaan	  door	  of	  in	  verband	  met	  door	  Margo	  Westerbeek	  
verrichte	  diensten,	  is	  niet	  ontvankelijk	  indien	  de	  opdrachtgever	  niet	  binnen	  dertig	  dagen	  nadat	  hij/zij	  de	  schade	  heeft	  
ontdekt	  of	  redelijkerwijs	  had	  behoren	  te	  ontdekken,	  schriftelijk	  en	  met	  redenen	  omkleed	  Margo	  Westerbeek	  in	  
gebreke	  heeft	  gesteld.	  
42.	  Het	  vorderingsrecht	  tot	  vergoeding	  van	  enige	  schade	  ontstaan	  door	  of	  in	  verband	  met	  door	  Margo	  Westerbeek	  
verrichte	  diensten,	  vervalt	  door	  verloop	  van	  zes	  maanden	  na	  de	  schriftelijke	  en	  met	  redenen	  omklede	  
ingebrekestelling.	  



43.	  Elke	  aansprakelijkheid	  van	  Margo	  Westerbeek	  voor	  bedrijfsschade	  of	  gevolgschade,	  waaronder	  begrepen	  
indirecte	  schade,	  et	  cetera,	  van	  welke	  aard	  dan	  ook,	  is	  nadrukkelijk	  uitgesloten.	  
44.	  Het	  recht	  van	  de	  opdrachtgever	  op	  enige	  vorm	  van	  schadevergoeding,	  om	  wat	  voor	  reden	  dan	  ook,	  verminderd	  
niet	  diens	  betalingsverplichting	  van	  door	  Margo	  Westerbeek	  geleverde	  diensten.	  
Beëindiging	  van	  de	  overeenkomst	  
45.	  Margo	  Westerbeek	  is	  gerechtigd	  de	  overeenkomst,	  met	  onmiddellijke	  ingang	  en	  zonder	  rechterlijke	  tussenkomst,	  
te	  beëindigen,	  indien	  de	  opdrachtgever	  binnen	  veertien	  dagen	  na	  schriftelijke	  aanmaning	  in	  gebreke	  blijft	  de	  door	  
Margo	  Westerbeek	  verzonden	  factuur	  de	  voldoen.	  
46.	  Als	  een	  van	  de	  partijen	  wezenlijk	  tekortschiet	  in	  de	  nakoming	  van	  haar	  verplichtingen	  uit	  de	  overeenkomst	  en	  na	  
hier	  door	  de	  andere	  partij	  nadrukkelijk	  schriftelijk	  op	  gewezen	  te	  zijn,	  deze	  verplichting	  niet	  binnen	  een	  redelijke	  
termijn	  alsnog	  nakomt,	  is	  de	  andere	  partij	  bevoegd	  de	  overeenkomst	  te	  beëindigen	  zonder	  dat	  de	  beëindigende	  partij	  
de	  tekortkomende	  partij	  enige	  vergoeding	  verschuldigd	  is.	  
47.	  De	  beëindiging	  geschied	  door	  een	  aangetekende	  schriftelijke	  kennisgeving.	  
48.	  De	  vergoeding	  voor	  de	  tot	  de	  beëindiging	  wel	  geleverde	  diensten	  worden	  op	  de	  overeengekomen	  wijze	  voldaan.	  
Geheimhouding	  
49.	  Alle	  partijen	  zijn	  verplicht	  tot	  geheimhouding	  van	  alle	  vertrouwelijke	  informatie	  die	  zij	  in	  het	  kader	  van	  hun	  
overeenkomst	  van	  elkaar	  of	  uit	  andere	  bron	  hebben	  verkregen.	  Informatie	  geldt	  als	  vertrouwelijk	  als	  dit	  door	  de	  
andere	  partij	  is	  medegedeeld	  of	  als	  dit	  uit	  de	  aard	  van	  de	  informatie	  redelijkerwijs	  voortvloeit.	  	  
50.	  Ingeval	  van	  beëindiging	  van	  een	  overeenkomst,	  om	  welke	  reden	  dan	  ook,	  blijven	  de	  bedoelde	  
geheimhoudingsplichten	  in	  stand.	  
Vrijwaringen	  
51.	  De	  opdrachtgever	  vrijwaart	  Margo	  Westerbeek	  	  voor	  aanspraken	  van	  derden	  ten	  aanzien	  van	  een	  aangegane	  
overeenkomst,	  alsmede	  met	  betrekking	  tot	  rechten	  van	  intellectuele	  eigendom	  op	  door	  de	  opdrachtgever	  verstrekte	  
materialen	  of	  gegevens,	  die	  bij	  de	  uitvoering	  van	  de	  overeenkomst	  worden	  gebruikt.	  
Geschillenbeslechting	  
52.	  Op	  alle	  overeenkomsten	  tussen	  Margo	  Westerbeek	  en	  de	  opdrachtgever	  is	  Nederlands	  recht	  van	  
toepassing.	  
53.	  Ingeval	  van	  geschillen,	  voortvloeiend	  uit	  de	  tussen	  partijen	  gesloten	  overeenkomsten,	  zullen	  Margo	  Westerbeek	  
en	  de	  opdrachtgever	  proberen	  deze	  in	  eerste	  instantie	  in	  onderling	  overleg	  op	  te	  lossen.	  Indien	  
het	  onmogelijk	  is	  gebleken	  een	  geschil	  als	  hiervoor	  bedoeld	  te	  schikken,	  zal	  dat	  geschil	  worden	  
beslecht	  door	  de	  bevoegde	  rechter	  in	  het	  arrondissement	  van	  Margo	  Westerbeek.	  
Wijziging	  van	  deze	  Algemene	  Voorwaarden	  
54.	  Van	  toepassing	  is	  steeds	  de	  versie	  zoals	  die	  gold	  ten	  tijde	  van	  de	  totstandkoming	  van	  de	  overeenkomst.	  


