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LEVERINGSVOORWAARDEN 

 

1. Deze leveringsvoorwaarden zijn tot nader order van toepassing met ingang van 1 maart 2018 
 

2. Teksten welke worden geleverd door The Speech Factory worden met de grootste 
zorgvuldigheid geproduceerd en zijn inhoudelijk gebaseerd op de door de opdrachtgever 
verstrekte gegevens. 
 

3. The Speech Factory is niet verantwoordelijk voor de feitelijke juistheid voor de inhoud van 
een in opdracht van opdrachtgever geproduceerde tekst. De afnemer heeft als inhoudelijk 
deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en 
onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit.  
 

4. Opdrachtgever vrijwaart The Speech Factory tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de 
huidige of toekomstige wetgeving, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van 
de producent. 
 

5. Speeches of diensten die door The Speech Factory zijn geleverd worden geacht te zijn 
geaccepteerd als niet binnen 3 dagen tegenbericht is ontvangen. 
 

6. In geval van een spoedlevering ( ‘spoedspeech’ ) dient de acceptatie per ommegaande te 
worden bevestigd. 
 

7. In geval van wijzigingen na het verstrekken van de opdracht, behoudt The Speech Factory het 
recht dit te beschouwen als een nieuwe opdracht.  
 

8. Indien een opdracht c.q. diensten nog niet geheel is/zijn betaald kan The Speech Factory niet 
worden verplicht tot enige inspanning tenzij een en ander schriftelijk is overeengekomen. 
 

9. The Speech Factory verplicht zich tot het leveren van een tekst nadat opdrachtgever het 
factuur bedrag heeft voldaan. 
 

10. Overige diensten van The Speech Factory worden gefactureerd. 
 

11. Het factuurbedrag dient binnen 14 dagen op de rekening te zijn bijgeschreven tenzij anders is 
overeengekomen. 
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12. Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de afnemer de opdracht wordt 

gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is The Speech Factory niet verplicht teksten die nog 
niet gereed zijn te leveren. The speech Factory heeft echter wel recht op betaling voor de 
verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de 
opdracht. 
 

13. Ingeval van overmacht bij The Speech Factory zal deze daarvan onverwijld mededeling doen 
of laten doen aan de afnemer. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen 
van de leverancier opgeschort. Als vast komt te staan dat nakoming door overmacht 
gedurende twee maanden niet mogelijk zal zijn, hebben beide partijen het recht de 
overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke verklaring. De afnemer heeft de 
verplichting om van The Speech Factory het uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te 
nemen en hem dat gedeelte te betalen. Dit geldt niet als het uitgevoerde gedeelte geen 
zelfstandige waarde heeft. 
 

14. De door The Speech Factory geleverde teksten/ideeën blijven eigendom van de auteurs en 
vallen onder het auteursrecht. Ongeoorloofd gebruik ervan betekent een schadeplichtige 
inbreuk op grond van artikel 162, Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Bij inbreuk op dit 
auteursrecht wordt een extra schadevergoeding gevorderd. Tenzij schriftelijk tussen afnemer 
en The Speech Factory anders is overeengekomen, komen alle uit de offerte of opdracht 
voorkomende rechten van intellectueel eigendom, waaronder het octrooirecht, het 
modelrecht en het auteursrecht toe aan de leverancier. 
 

15. Opdrachtgever heeft in de zin van de auteurswet het recht de door The Speech Factory 
geleverde tekst eenmalig voor de gelegenheid waarvoor de tekst is geproduceerd te 
gebruiken. 
 

16. Zonder toestemming van The Speech Factory/rechthebbende is reproductie of reclamatie 
buiten de gerelateerde gebeurtenis van het geleverde niet toegestaan. 
 

17. The Speech Factory levert in opdracht individueel maatwerk. Hierdoor is het 
herroepingsrecht niet van toepassing. 
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