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Algemene 
voorwaarden  
 
 
 

 

1. Algemeen  
 
1.1 Opdrachtnemer is illustrator Ljuba Gilani, hierna aangeduid met: “Ljuba Gilani”, 
“illubaus.com”, “L.G.” of “opdrachtnemer”. 
Opdrachtgever is iedere natuurlijke of rechtspersoon die een offerte aanvraagt, een 
opdracht geeft en/of een overeenkomst met L.G. sluit of wil sluiten.  
 
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van andere voorwaarden van de 
opdrachtgever en/of opdrachtnemer welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk 
zijn bevestigd, van toepassing op alle afspraken, opdrachten, offertes en vereenkomsten 
tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn niet van 
toepassing op de gesloten overeenkomst tussen opdrachtgever en L.G. 
 
1.3 De opdrachtovereenkomst tussen L.G. en de opdrachtgever is geen 
arbeidsovereenkomst en het bestaat geen arbeidsrelatie.  
 
1.4 Als overeengekomen geldt hetgeen dat uitdrukkelijk en schriftelijk door zowel 
opdrachtgever als door L.G. is bevestigd 
 
 
2. Offerte en overeenkomst 
 
2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend en voor één maand geldig tenzij uitdrukkelijk en 
schriftelijk anders is overeengekomen. De prijsopgave is exclusief BTW en eventuele 
heffingen. Verder geldt de prijsopgave niet automatisch voor toekomstige opdrachten.  
 
2.2 Bij wijziging van de oorspronkelijke opdracht kan ook de prijsopgave gewijzigd 
worden. De opdrachtgever kan zonder aanvullende en schriftelijk bevestigde 
afspraken/overeenkomsten nooit meer werk verwachten dan oorspronkelijk 
overeengekomen. Verder zou L.G. niet tegen een deel van de overeengekomen prijs een 
deel van de overeengekomen opdracht uit te voeren en/of te leveren. 
 
2.3 De opdrachtgever dient de overeenkomst te ondertekenen en de opdracht schriftelijk 
te bevestigen. Zodra L.G. de schriftelijke bevestiging van de opdrachtgever heeft 
ontvangen stuurt zij op haar beurt een schriftelijke bevestiging naar de opdrachtgever. 
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De bevestiging kan per brief of in gescande form elektronisch verstuurd worden. Vanaf 
het moment dat de opdrachtgever de bevestiging van L.G. heeft ontvangen geldt de 
overeenkomst als gesloten en gelden de algemene voorwaarden van illubaus.com als 
geaccepteerd.  
 
2.4 L.G. is alleen aan (mondelinge) afspraken, overeenkomsten en bedingen gebonden 
als deze ook zijn overeengekomen. Als overeengekomen geldt hetgeen dat uitdrukkelijk 
en schriftelijk door zowel opdrachtgever als door L.G. is bevestigd.  
 
2.5 In het geval dat de opdrachtgever ervoor kiest of heeft gekozen om eenzelfde 
opdracht aan meerdere opdrachtnemers te verstrekken, dient de opdrachtgever, onder 
vermelding van de namen van de andere opdrachtnemers, L.G. hierover te informeren. 
 
2.6 Indien L.G. werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht die niet tot een 
overeenkomst leiden, heeft L.G. het recht alle gemaakte kosten m.b.t. tot bijvoorbeeld 
het ontwerp, aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 
 
 
3. Uitvoering van de overeenkomst 
 
3.1 L.G. bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd, waarbij het belang van 
de opdrachtgever bepalend is. L.G. zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te 
voeren en een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat te leveren.  
 
3.2 De opdrachtgever dient de opdracht zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven en is 
gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is, om een tijdige en 
juiste levering mogelijk te maken. De opdrachtgever stemt toe alle gegevens, informatie, 
bescheiden en/of materialen, welke L.G. nodig heeft voor het uitvoeren van de verleende 
opdracht of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze 
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig, in de gewenste vorm en op 
de gewenste wijze aan L.G. ter beschikking te stellen.  
 
3.3 Voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde gegevens, 
informatie, bescheiden en/of materialen staat de opdrachtgever in. Voor schade, van 
welke aard dan ook, ontstaan door onjuist/onvolledig verstrekte gegevens, informatie, 
bescheiden en/of materialen door de opdrachtgever, is L.G. niet aansprakelijk.  
 
3.4 L.G. heeft het recht om de opdracht op te schorten, als de opdrachtgever de voor de 
uitvoering benodigde gegevens, informatie, bescheiden en/of materialen niet volledig, 
tijdig of in de gewenste vorm aan L.G. verstrekt. De door de schorsing ontstane extra 
kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.  
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3.5 De door de opdrachtgever verstrekte teksten en/of afbeeldingen dienen vooraf door 
de opdrachtgever op authenticiteit en auteursrecht te worden gecontroleerd en L.G. is 
niet aansprakelijk voor schade die door niet nakoming hiervan en/of slechte controle door 
de opdrachtgever ontstaat. L.G. is alleen aansprakelijk voor de door L.G. ingebrachte 
arbeid en de daaraan verbonden vergoeding. Voor alle in en buiten rechte optredende 
gevolgen van het door de opdrachtgever gepubliceerde is de opdrachtgever zelf 
verantwoordelijk.  
 
3.6 Een door L.G. opgegeven termijn voor het volbrengen en/of leveren van hetgeen wat 
overeengekomen is (het ontwerp, de illustratie enz.) heeft een indicatieve strekking, 
tenzij anders is overeengekomen. Bij wijzigingen van de oorspronkelijke overeenkomst 
vervalt de door L.G. opgegeven termijn automatisch en wordt door L.G. zo snel mogelijk 
een nieuwe termijn opgegeven, tenzij anders is overeengekomen. De opdrachtgever 
dient de opdrachtnemer in het geval van overschrijding van de opgegeven termijn 
schriftelijk in gebreke te stellen.  
 
3.7 Indien niet anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, onderzoek 
(bijvoorbeeld naar het bestaan van rechten), het aanvragen van Vergunningen, het 
beoordelen van wettelijke en/of kwaliteitsnormen enz. niet tot de opdracht van L.G. 
 
3.8 Partijen dienen elkaar in de gelegenheid te stellen om de laatste prototypes, proeven 
of modellen van het ontwerp goed te keuren, voordat tot productie, verveelvoudiging of 
openbaarmaking wordt overgegaan. Na een goedkeuring van het ontwerp door de 
opdrachtgever is L.G. niet meer aansprakelijk te stellen voor fouten in het werk. L.G. 
geeft alleen opdrachten aan derden, al dan niet in de naam van de opdrachtgever, als de 
bovengenoemde goedkeuring schriftelijk door de opdrachtgever wordt bevestigd. 
 
3.9. Er bestaat geen bewaarplicht voor de voor de opdracht gebruikte materialen en 
gegevens, nadien de opdracht is voltooid. L.G. is niet aansprakelijk voor ongewilde 
beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen, beeld- of 
tekstgegevens die haar ter beschikking zijn gesteld. Wanneer de ter beschikking 
gestelde voorwerpen of gegevens van grote waarde zijn,  
wordt de opdrachtgever geadviseerd deze te verzekeren.  
 
3.10. Klachten dienen binnen 10 dagen na afronding van de opdracht per aangetekende 
brief aan L.G. te worden meegedeeld. Als de opdrachtgever binnen 10 dagen na 
afronding van de opdracht geen klacht(en) heeft ingediend, wordt het resultaat van de 
opdracht als volledig geaccepteerd geacht. 
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4. Derden 
 
4.1 Opdrachten aan derden, met betrekking tot de totstandkoming van het ontwerp en/of 
uitvoering van de opdracht, worden door of namens de opdrachtgever verstrekt, behalve 
anders overeengekomen. L.G. kan voor rekening en risico van de opdrachtgever als 
gemachtigde optreden, als de opdrachtgever dit verzoekt. Hiervoor kan een vergoeding 
afgesproken worden. Een door L.G. opgestelde begroting voor kosten van derden heeft 
altijd een indicatieve strekking.  L.G. kan echter, indien overeengekomen, namens de 
opdrachtgever offertes aanvragen.  
 
4.2 Indien bij de uitvoering van de opdracht de opdrachtnemer volgens uitdrukkelijke 
afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, dan 
zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van deze derden ook gelden jegens 
de opdrachtgever. 
 
4.3 Indien L.G. derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken voor het 
verrichten van substantiële werkzaamheden, zal zij daartoe slechts overgaan na de 
opdrachtgever schriftelijk hiervan op de hoogte te hebben gebracht. Indien 
opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken voor het 
verrichten van substantiële werkzaamheden, zal hij daartoe slechts overgaan na 
daarover met L.G. een schriftelijke overeenstemming te hebben bereikt. 
 
 
5. Intellectuele eigendom en eigendomsrechten 
 
5.1.L.G. garandeert dat het geleverde werk door L.G. is ontworpen en dat L.G. geldt als 
maker in de zin van de auteurswet en dat L.G. als auteursrechthebbende over het werk 
kan beschikken.  
Auteursrechten zijn niet in de kosten van een ontwerp inbegrepen. De opdrachtgever 
verklaart geen inbreuk te maken op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van 
derden en vrijwaart L.G. van alle gevolgen uit oneigenlijk en/of ongepermitteerd gebruik 
hiervan. 
 
5.2 Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom (waaronder 
reprorechten, auteursrechten, naburige rechten, octrooirechten, databankrechten, model- 
en merkenrechten) komen L.G. toe, behalve anders is overeengekomen. Alleen L.G. is 
ertoe bevoegd om rechten te verkrijgen, die slechts door registratie, depot enz. 
verkregen kunnen worden.  
 
5.3 De door de opdrachtgever verstrekte teksten en/of afbeeldingen dienen vooraf door 
de opdrachtgever op authenticiteit en auteursrecht te worden gecontroleerd. L.G. niet 
aansprakelijk voor schade die door niet nakoming hiervan en/of slechte controle door de 
opdrachtgever ontstaat.  
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5.4 Tenzij anders is overeengekomen, is L.G. voortdurend gerechtigd om haar naam op 
of bij het werk te (laten) vermelden of te (laten) verwijderen. De opdrachtgever is niet 
toegestaan om zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van 
L.G., het werk zonder vermelding van de naam van L.G. openbaar te maken of te 
verveelvoudigen.  
 
5.5 De in verband met de opdracht door L.G. tot stand gebrachte tekeningen, illustraties, 
ontwerpen, materialen, (elektronische) bestanden en/of voortkomend resultaten blijven 
altijd eigendom van de L.G., behalve anders is overeengekomen.  
 
5.6. In geval van verlies van- of schade toegebracht aan het originele werk dat zich in 
middellijk of onmiddellijk houderschap van de opdrachtgever bevindt, is deze verplicht de 
daaruit voor de illustrator voortvloeiende schade te vergoeden. Deze schade bedraagt 
minimaal 2 maal het bedongen of gebruikelijke honorarium voor een eventueel reeds 
overeengekomen openbaarmaking, met een minimum van 750,00EUR per illustratie. 
 
5.7 Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden L.G.´s tekeningen, illustraties, 
ontwerpen, materialen,(elektronische) bestanden en/of het uit de opdracht voortkomend 
resultaat direct of indirect, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen of 
te publiceren, behalve anders is overeengekomen. 
 
5.8. L.G. is niet verplicht tot het doen van onderzoek naar het bestaan van relevante 
rechten met betrekking tot de opdracht/opdrachtgever. De door de opdrachtgever 
verstrekte teksten en/of afbeeldingen dienen vooraf door de opdrachtgever op 
authenticiteit en auteursrecht te worden gecontroleerd en L.G. is niet aansprakelijk voor 
schade die door niet nakoming hiervan en/of slechte controle door de opdrachtgever 
ontstaat. 
 
 
6. Licentie en gebruik 
 
6.1.Het gebruik van het ontwerp wordt van tevoren in de opdrachtovereenkomst 
vastgelegd. De opdrachtgever verkrijgt na de opbrengst van het overeengekomen prijs 
een licentie, om het ontwerp eenmalig en exklusief voor het opgegeven doeleinde te 
gebruiken. 
Indien de opdrachgever de licentie wil uitbreiden, dient de opdrachgever dat in overleg 
met L.G. en na nakoming van het daaraan vastgelegd honorarium te doen. Het gebruik 
van het ontwerp door derden is niet toegestaan, tenzij een schriftelijke toestemming door 
LG is gegeven. 
 
6.2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan het ontwerp zonder de schriftelijke 
toestemming van L.G. ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is 
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overeengekomen.  Bij verminking, wijziging of aantasting van het voorlopige of definitieve 
ontwerp, in het algemeen verstaan als niet overeengekomen ruimer of ander gebruik van 
het ontwerp, is de opdrachtgever een vergoeding van 3 maal het bedongen of 
gebruikelijke honorarium an L.G. verschuldigd. 
 
6.3. Wijzigingen aan voorlopige of definitieve ontwerpen mogen zonder schriftelijke 
toestemming van L.G.  door  of in de naam van de opdrachtgever  niet voorgenomen 
worden. 
Bij gewenste wijzigingen dient de opdrachtgever L.G. in staat te stellen om de gewenste 
wijzigingen uit te voeren. Afhankelijk van omvang, aard en urgentie wordt de 
opdrachgever door L.G. een conforme vergoeding in rekening gesteld.  
 
6.4. Indien geen bepaling over de duur van de exclusiviteit en de gebruikstermijn (zijnde 
de termijn van publicatie) heeft plaatsgevonden, worden deze geacht te zijn beperkt tot 
12 maanden.  
 
6.5. L.G. heeft de vrijheid om het voorlopige of definitieve ontwerp te gebruiken voor haar 
eigen promotie en publiciteit. 
Zodra de publicatie of openbaarmaking heeft plaatsgevonden, zal de opdrachtgever aan 
L.G. vijf exemplaren van de publicatie of het betreffende onderdeel daarvan kosteloos 
laten toekomen.  
 
6.6. De territoriale omvang van het gebruik(-srecht) is beperkt tot gebruik binnen 
Nederland, tenzij anders is overeengekomen. Voor het uitbreiden van het gebruik buiten 
Nederland dient de opdrachtgever dat in overeenkoming met LG te doen. Daarvoor 
worden toeslagen geldend. 
 
6.7. Indien de opdrachtgever de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig beëindigd, 
of zijn betalingsverplichtingen als bedoeld in art. 8 niet nakomt, vervallen met het 
verstrijken van de betalingstermijn alle door de opdrachtgever verkregen rechten. Dit 
houdt mede in dat de licentie komt te vervallen en dat het de opdrachtgever dan niet is 
toegestaan het hem ter beschikking gestelde werk (o.a. voor reproductiedoeleinden) te 
gebruiken. De betalingsverplichting blijft echter bestaan tot het moment dat het 
openstaande bedrag volledig aan L.G. is betaald. 
 
 
7. Honorarium 
 
7.1 Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die L.G.  voor de 
uitvoering van de opdracht maakt (zoals reis-, bespreek- , administratiekosten en andere 
eventueel bijkomende kosten), voor vergoeding in aanmerking. Deze kosten worden 
apart op de factuur vermeld. De prijsopgaven zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk 
anders is vermeld. 
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7.2 Indien L.G.  door het niet (tijdige) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke 
gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing 
genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, gezien als meerwerk of 
onvoorzien uitloop, dienen deze werkzaamheden apart te worden gehonoreerd op basis 
van het voor de illustrator gebruikelijke tarief. 
 
7.3. L.G. hanteert een basis uurtarief van 40,00EUR (exclusief 21% BTW en een 
percentage aan toeslagen i.v.m. het gebruiksrecht).  De hoogde van het uurtarief wordt 
jaarlijks, op de eerste dag van het kalenderjaar,  vastgesteld door L.G.. Het vastgezet 
tarief is geldend voor een kalenderjaar, tenzij anders is overeengekomen. 
 
7.4. De hoogte van het uurtarief wordt beïnvloed, als er sprake is van een spoedeisend 
karakter bij de opdracht, en wel zodanig, dat door de opdrachtgever overwerk, nacht- of 
weekendarbeid wordt verlangd. Wanneer hierover niets is overeengekomen, zal een 
verhoging van het uurtarief gelden van minimaal 50 % van het oorspronkelijke uurtarief. 
 
7.5. Indien de opdrachtgever de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig beëindigd, 
is de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, ook de volledige honorering inclusief 
alle gemaakte kosten m.b.t. de verrichte werkzaamheden verschuldigd, tenzij 
aantoonbaar sprake is van wanprestatie van de zijde van L.G.. 
 
 
8. Betaling 
 
8.1. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het 
verstrijken van deze termijn door Illubaus nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is 
de opdrachtgever in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd over het 
onbetaalde gefactureerde bedrag. Alle door Illubaus gemaakte kosten, zoals 
proceskosten, buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de 
kosten voor rechtsbijstand, deurwaarders en incassobureaus, 
gemaakt in verband met te late betalingen, worden van de opdrachtgever gevorderd. De 
buitengerechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 50% van het factuurbedrag met 
een minimum van 350,00 EUR exclusief BTW. 
 
8.2. Illubaus heeft het recht haar honorarium maandelijks of periodiek in rekening te 
brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de 
uitvoering van de opdracht.  
 
8.3 De opdrachtgever verricht de aan Illubaus verschuldigde betalingen zonder korting of  
compensatie, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende  
verrekenbare voorschotten, die hij aan de illustrator heeft verstrekt. 
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8.4. Wanneer de opdrachtgever betalingsverplichtingen aan Illubaus niet nakomt heeft 
Illubaus het recht alle met betrekking tot de overeenkomst overgedragen rechten en 
leveringen op  
te schorten tot het moment dat aan de betalingsverplichtingen zijn voldaan. De 
opdrachtgever mag tot dat moment de ontwerpen niet gebruiken. Indien de 
opdrachtgever de verplichting niet nakomt, vervallen met het verstrijken van de 
betalingstermijn alle door de opdrachtgever verkregen rechten inclusief het gebruiksrecht 
en de licentie. 
 
 
 
9. Opzegging en ontbinding van de overeenkomst 
 
9.1. Indien de opdrachtgever de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig beëindigd 
of de levering of de uitvoering van de opdracht door verzuim of overmacht van de 
opdrachtgever wordt vertraagd of geannuleerd, is de opdrachtgever, naast een 
schadevergoeding, ook de volledige honorering inclusief alle gemaakte kosten m.b.t. de 
verrichte werkzaamheden verschuldigd. 
Dit houdt mede in dat de licentie komt te vervallen en dat het de opdrachtgever alsdan 
niet is toegestaan het hem ter beschikking gestelde voorlopige of definitieve ontwerp 
(o.a. voor reproductiedoeleinden) te gebruiken. 
 
9.2. Indien de overeenkomst door L.G.  wordt ontbonden wegens een toerekenbare 
tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de 
opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de door L.G. gemaakte 
kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden aan L.G. te betalen. 
Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van L.G.  redelijkerwijs niet meer 
gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede 
beschouwd als toerekenbare tekortkoming. 
 
9.3. De schadevergoeding bedoeld in art. 9.1. en  9.2.  zal tenminste omvatten de kosten 
voortvloeiend uit de door L.G. op eigen naam voor de vervulling van de opdracht 
aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 50% van het resterende deel 
van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht 
verschuldigd zou zijn. 
 
9.4. Overmacht in vorm van ziekte, tijdelijke of permanent arbeidsongeschiktheid, oorlog, 
brand en andere ernstige onvoorziene omstandigheden ontslaat L.G.van het nakomen 
van de overeengekomen leveringstermijn of leveringsplicht. De opdrachtgever kan dan 
geen aanspraak maken op vergoeding van kosten en schade. Illubaus zou een soort van 
bovengenoemde onvoorziene omstandigheden zo spoedig mogelijk melden aan de 
opdrachtgever; de opdrachtgever heeft na ontvangst van deze melding gedurende 8 
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dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting om het al 
uitgevoerde gedeelte van de opdracht te vergoeden.  
 
9.5. Zowel L.G. als de opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk 
geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surseance 
van de andere partij. Ingeval van faillissement van de opdrachtgever heeft L.G.  het recht 
het verstrekte gebruiksrecht te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de 
redelijkheid en billijkheid zijn. 
 
9.6. Wanneer de werkzaamheden van L.G. bestaan uit het bij herhaling verrichten van  
soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij 
schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst 
kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een 
redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.  
 
 
10. Overige bepalingen 
 
10.1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met L.G. gesloten 
overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele 
onderneming. 
 
10.2. Algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever zijn alleen bindend 
wanneer deze niet in strijd zijn met de voorwaarden van Illubaus en L.G. deze 
voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.  
 
10.3. De partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de 
opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die 
bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten 
en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke 
behandeling worden gebonden.  
 
10.4. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen naar 
aanleiding van deze overeenkomst zullen worden berecht door de bevoegde rechter in 
het arrondissement waar opdrachtnemer is gevestigd. 
 
 
 
 
 

 
 


