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Algemene voorwaarden Many Tastes 

Artikel 1. Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

• Many Tastes: het bedrijf gevestigd onder  KvK nummer 
66906113 en met btw nummer NL001178587B31, rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door mw. Fiorienne Westenberg; 

• Opdrachtgever: de wederpartij van Many Tastes; 

• Vergoeding: het honorarium vermeerderd met kosten voor de 
werkzaamheden van Many Tastes; 

• Werkzaamheden: al hetgeen Many Tastes aanbiedt in de vorm 
van dienstverlening, kennis en advisering op het terrein van 
branding, formuleren strategie, doelstelling en te bereiken 
resultaten, communicatie vormen, logo, (inzet van) social 
media, vormgeving en realisatie van websites, dit alles in de 

breedste zin des woords. 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere 
overeenkomst tussen Many Tastes en de Opdrachtgever waarop Many 
Tastes deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover 
van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is 
afgeweken. 

2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle 
overeenkomsten met Many Tastes, voor de uitvoering waarvan 
medewerkers van Many Tastes of derden dienen te worden betrokken 

en zijn ook van toepassing voor deze medewerkers en derden. 

3. Eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet 
van toepassing, tenzij, en voor zover, deze door Many Tastes schriftelijk 

zijn aanvaard. 

4. Het door de Opdrachtgever zonder commentaar accepteren en 
aangaan van een overeenkomst, naar aanleiding van een offerte of 
opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt 

als instemming met de toepassing van deze voorwaarden. 

5. Indien enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig dan wel 
niet rechtsgeldig mocht blijken te zijn, zullen de overige bepalingen nog 
van kracht blijven. Many Tastes en Opdrachtgever zullen dan in overleg 
trachten om een vervangende regeling te treffen ’naar de geest’ van 
deze bepaling(en).  

6. Voor zover niet blijkend uit deze voorwaarden en/of de 
overeenkomsten die Many Tastes met Opdrachtgever aangaat, 
contracteert Many Tastes alleen op basis van een overeenkomst van 
opdracht, in de zin van artikel 7:400 BW. Many Tastes zal nooit in dit 
verband een overeenkomst aangaan, dan wel de intentie hebben om 
een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 BW e.v., aan te 
gaan. 

7. Many Tastes kiest ervoor om in voorkomende gevallen de fictieve 
dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden zoals bedoeld in de 
artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de artikelen 
1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhoudingen 
als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, 
Stb. 1986, 655), buiten toepassing te laten en daartoe voor zo ver niet 
afdoende door middel van deze voorwaarden al wordt uitgesloten, om 
dit in een nader overeen te komen overeenkomst te stipuleren en deze 
slechts te ondertekenen voordat uitbetaling naar aanleiding van de 
opdracht plaatsvindt. 

8. Het bepaalde in de leden 6 en 7 van dit artikel is evenzo van toepassing 
op overeenkomsten tussen Many Tastes en door Many Tastes 
ingeschakelde derden niet zijnde werknemers. 

 

Artikel 3. Offertes 

1. De door Many Tastes gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig 
gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij anders aangegeven. Na 
ondertekening voor akkoord van een offerte is Opdrachtgever 

gebonden aan deze offerte en is een overeenkomst tot stand gekomen. 

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief btw, reis- en 
verblijfkosten en reistijd tenzij anders aangegeven. 

3. Reiskosten worden indien aan de orde apart in rekening gebracht voor 
0,19 euro per kilometer opgevoerd. 

4. Reistijd wordt niet in rekening gebracht, anders dan na en in overleg 
met opdrachtgever per opdracht vast te stellen. 

5. Onder verblijfskosten wordt verstaan, eten, drinken, slapen en 
eventueel vervoer van en naar hotel en werklocatie. Verblijfskosten 
worden alleen in en na overleg met opdrachtgever in rekening 
gebracht. 

6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige 
opdrachten. 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst 

1. Many Tastes zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en 
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond 
van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 

2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Many 
Tastes aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever 
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het 
uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Many Tastes worden 
verstrekt. Indien de benodigde gegevens niet tijdig aan Many Tastes zijn 
verstrekt, heeft Many Tastes het recht de overeenkomst op te schorten 
en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de 
gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. 

3. Opdrachtgever zal een actieve bijdrage leveren aan het uitvoeren van 
de overeenkomst en bereikbaar blijven voor opdrachtnemer. Als de 
opdrachtgever een bijdrage dient te leveren voor het tot stand komen 
van de werkzaamheden van opdrachtnemer, zal de opdrachtgever deze 
bijdrage op tijd oppakken en op zich nemen, om vertraging in de 
werkzaamheden te voorkomen. Als bij gebreke van noodzakelijke actie 
van opdrachtgever, de opdracht langer dan 8 weken wordt stilgelegd, 
kunnen door opdrachtnemer opstartkosten worden berekend aan 

opdrachtgever. 

4. Many Tastes is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, 
doordat Many Tastes is uit gegaan van door de Opdrachtgever 
verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid 

of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn. 

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden 
uitgevoerd kan Many Tastes de uitvoering van die onderdelen die tot 
een volgende fase behoren opschorten, totdat de Opdrachtgever de 
resultaten van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd, na 
een verzoek hiertoe van Many Tastes. 

6. Opdrachtgever draagt zorg voor adequate faciliteiten en voor de 
aanwezigheid van alle eventueel vereiste vergunningen, ontheffingen, 
etc. in verband met de te verrichten werkzaamheden. 
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Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst 

1. Indien tijdens de uitoefening van de werkzaamheden, blijkt dat voor 
een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten 
werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen of de duur van de opdracht 
te verlengen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de 
overeenkomst dienovereenkomstig aan passen. Als overleg op dat 
moment niet mogelijk is, dan heeft Many Tastes de bevoegdheid de 
werkzaamheden naar eigen inzicht nader in te vullen. Many Tastes zal 
Opdrachtgever dan zo snel mogelijk van deze wijziging op de hoogte 
stellen, zodat de Opdrachtgever aan kan geven of deze instemt met 
deze aanpassing en de eventuele consequenties. 

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of 
aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor 
worden beïnvloed. Many Tastes zal de Opdrachtgever zo spoedig 
mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 

3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of 
kwalitatieve consequenties hebben, zal Many Tastes de Opdrachtgever 
hierover inlichten. 

4. Indien een vaste Vergoeding is overeengekomen zal Many Tastes 
daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de 
overeenkomst een overschrijding van deze Vergoeding tot gevolg heeft. 

5. In afwijking van lid 3 zal Many Tastes geen meerkosten in rekening 
kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van 
omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend. 

Artikel 6. Intellectuele eigendom 

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt 
Many Tastes zich de intellectuele eigendomsrechten en bevoegdheden 
voor die haar toekomen onder meer op grond van de Auteurswet, Wet 
op de Naburige rechten, Databankwet en Benelux Verdrag inzake 
intellectuele eigendom, tenzij anders overeengekomen. 

2. Alle door Many Tastes verstrekte stukken, zoals teksten, ontwerpen, 
schetsen, tekeningen, beeldmateriaal, software enz., zijn uitsluitend 
bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet 
door hem zonder voorafgaande toestemming van Many Tastes worden 
verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, 
tenzij anders overeengekomen. 

3. Many Tastes behoudt tevens het recht voor, de door de uitvoering van 
de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te 
gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van 
Opdrachtgever, waar Opdrachtgever Many Tastes expliciet op heeft 
gewezen, ter kennis van derden wordt gebracht. 

4. Many Tastes behoudt zich het recht voor om het door haar geleverde in 
haar portfolio op te nemen, tenzij uitdrukkelijk anders is 
overeengekomen met Opdrachtgever. 

5. Bij een inbreuk door Opdrachtgever op het bepaalde in dit artikel 
behoudt Many Tastes zich het recht voor om een in redelijkheid door 
haar vast te stellen vergoeding in rekening te brengen. 

Artikel 7. Opzegging en/of ontbinding van de overeenkomst 

1. Indien de Opdrachtgever een schriftelijk bevestigde overeenkomst 
geheel of gedeeltelijk opzegt binnen een maand vóór of op de datum 
van de start van de werkzaamheden, heeft Many Tastes recht op 
vergoeding van de gederfde inkomsten over de eerste maand van de 
overeengekomen werkzaamheden, conform het in de overeenkomst 
overeengekomen honorarium per maand, dan wel in geval van een 
overeengekomen project tot een vergoeding van de helft van het 
overeengekomen bedrag voor dat project. 

2. Genoemde vergoeding van artikel 7 lid 1 zal worden verrekend door 
Many Tastes met eventuele geschiedde aanbetalingen van 
Opdrachtgever aan Many Tastes. 

3. Vorderingen van Many Tastes op de Opdrachtgever zijn onmiddellijk 

opeisbaar in de volgende gevallen: 

• wanneer na het sluiten van de overeenkomst aan Many 
Tastes ter kennis gekomen omstandigheden haar goede grond geven te 
vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; 

• indien Many Tastes de Opdrachtgever bij het sluiten van de 
overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en 
deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. 

4. In de genoemde gevallen is Many Tastes bevoegd de verdere uitvoering 
van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de 
overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van 
Many Tastes schadevergoeding te vorderen. 

5. Many Tastes heeft het recht de overeenkomst, om haar moverende 
redenen te annuleren, tot twee (2) weken vóór de overeengekomen 
datum van de uitvoering, onder terugbetaling van reeds door de 
Opdrachtgever aan Many Tastes betaalde gelden (geheel of gedeelte 
honorarium), dan wel onder creditering van het overeengekomen 
honorarium. Buiten terugbetaling of creditering als voornoemd, zal 
Many Tastes nimmer schadeplichtig zijn jegens de Opdrachtgever. 

6. Annulering door Many Tastes in de periode vanaf twee (2) weken vóór 
de overeengekomen datum van het verrichten van de werkzaamheden, 
is toegestaan, indien: 

A. De Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt; 

B. Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard 
zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich 
anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat 
ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet 

van Many Tastes kan worden gevergd; 

C. Many Tastes zich kan beroepen op overmacht in de zin van 
artikel 6:75 BW. 

Artikel 8. Honorarium 

1. De overeengekomen Vergoeding bestaat uit honorarium, reis- en 
verblijfkosten en is exclusief BTW. Het honorarium kan per tijdseenheid 
overeengekomen worden, dan wel per project. 

2. Many Tastes is gerechtigd tot verhoging van het overeengekomen 
honorarium of tarief. Many Tastes mag prijsstijgingen doorberekenen, 
indien Many Tastes kan aantonen dat zich tussen het moment van 
aanbieding en levering significante (zijnde meer dan 10%) 
prijswijzigingen hebben voorgedaan. 

3. Many Tastes hanteert indien door haar op uurbasis werkzaamheden in 
rekening gebracht worden, een Vergoeding gebaseerd op 
werkzaamheden binnen voor haar gebruikelijke werkuren. De 
gebruikelijke werkuren van Many Tastes zijn van 8.00 – 18.00 op 
weekdagen. Uren buiten deze tijden of in het weekend worden indien 
overeengekomen, door Many Tastes met een toeslag van 50% in 
rekening gebracht. 
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Artikel 9. Betaling 

1. Betaling dient door Opdrachtgever te geschieden binnen 14 dagen na 
factuurdatum, op een door Many Tastes aan te geven wijze in de valuta 
waarin is gefactureerd. 

2. Wanneer na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum geen 
volledige betaling heeft plaatsgevonden aan Many Tastes is 
Opdrachtgever van rechtswege in verzuim; Many Tastes zal 
Opdrachtgever eenmaal manen via brief en/of email om alsnog binnen 
14 dagen te betalen; bij gebreke van betaling is Opdrachtgever vanaf de 
datum van verzuim over het opeisbare bedrag de wettelijke rente 
verschuldigd. Many Tastes heeft dan het recht werkzaamheden ten 
behoeve van de uitvoering en/of de uitvoering te annuleren. Verder 
heeft Many Tastes het recht om een incassomaatregel te treffen. De 
kosten voor aanmaning van € 50,- en de kosten voor incasso 
maatregelen, inclusief alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten 
zullen in zijn geheel in rekening gebracht kunnen worden aan 
Opdrachtgever. 

3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de 
Opdrachtgever zullen de vorderingen van Many Tastes en de 
verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Many Tastes onmiddellijk 

opeisbaar zijn. 

4. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter 
afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in 
de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs 
al vermeldt de Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op 
een latere factuur. 

5. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de 
geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn 
verplichtingen jegens Many Tastes heeft voldaan. 

Artikel 10. Aansprakelijkheid 

1. Indien Many Tastes aansprakelijk mocht zijn, dan is deze 
aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 

2. Indien Many Tastes aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan 
is de aansprakelijkheid van Many Tastes beperkt tot maximaal de door 
haar beroeps en of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering gedekte 
aansprakelijkheid en is beperkt tot het bedrag van de door de 

verzekeraar gedane uitkering. 

3. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade 
niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van 
Many Tastes beperkt tot maximaal het over de laatste twee maanden 
verschuldigde honorariumgedeelte in geval van werkzaamheden op uur 
basis en tot maximaal de hoogte van de aangenomen som voor een 
project indien gewerkt wordt op projectbasis. 

4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de 
aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of 
grove schuld van Many Tastes of haar ondergeschikten. 

5. Many Tastes is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder 
begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en 
schade door bedrijfsstagnatie. 

Artikel 11. Overmacht 

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast 
hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle 
van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Many 
Tastes geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Many Tastes niet in 
staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf 
van Many Tastes, waaronder tevens verstaan worden de door Many 
Tastes ingeschakelde derden, worden daaronder begrepen. 

2. Many Tastes heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien 
de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat 
Many Tastes haar verbintenis had moeten nakomen. 

3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Many Tastes 
opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de 
verplichtingen door Many Tastes niet mogelijk is langer duurt dan twee 
maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden 
zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding 

bestaat. 

4. Indien Many Tastes bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk 
aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar 
verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. 
uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever 
gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke 
overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. 
uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 

Artikel 12. Geschillenbeslechting en toepasselijk recht 

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Many Tastes partij is, is uitsluitend 
het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis 
geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of 
indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats 
heeft.  

2. De rechter bevoegd in de vestigingsplaats van Many Tastes is bij 
uitsluiting bevoegd van geschillen met Many Tastes kennis te nemen, 
tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Many Tastes heeft te allen 
tijde het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet 

bevoegde rechter. 

3. Many Tastes en Opdrachtgever zullen eerst een beroep op de rechter 
doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in 

onderling overleg te beslechten. 

Artikel 13. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden 

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en 
gepubliceerd op Voorwaarden.net. Van toepassing is steeds de laatst 
gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot 
stand komen van de onderhavige opdracht. 
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