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Leveringsvoorwaarden  
 

1. Toepasselijkheid  
 
Artikel 1 
De leveringsvoorwaarden van S & P B.V., handelend onder de naam Sparrow Strategic 
Communications (hierna: Sparrow Strategic Communications), zijn van toepassing op en 
bindend voor alle opdrachten die Sparrow Strategic Communications aanvaardt. De 
samenwerking tussen opdrachtgever en bureau wordt geregeld in een overeenkomst; dit zal 
de modelovereenkomst van Sparrow Strategic Communications zijn of een door beide 
partijen aanvaarde overeenkomst. Van de leveringsvoorwaarden van Sparrow Strategic 
Communications kan uitsluitend worden afgeweken, indien dit tussen partijen schriftelijk is 
overeengekomen.  

2. Duur en beëindiging  
 
Artikel 2 
De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij met wederzijdse 
instemming een bepaalde looptijd wordt overeengekomen. Bij een overeenkomst voor 
onbepaalde tijd regelen partijen onderling in de overeenkomst het beëindigen dan wel 
continueren van deze overeenkomst. De overeenkomst voor onbepaalde tijd moet echter 6 
maanden voor de daadwerkelijke beëindiging van het contract schriftelijk zijn opgezegd bij 
Sparrow Strategic Communications. Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan niet 
tussentijds worden opgezegd.  

3. Honoraria, kosten en declaraties  
 
Artikel 3 
De honorering van het bureau geschiedt, tenzij een andere wijze van beloning is 
overeengekomen, op basis van uurtarieven. Sparrow Strategic Communications is gerechtigd 
zijn uurtarieven en/of honoraria die eventueel krachtens de overeenkomst op andere basis 
worden vastgelegd, door indexering aan te passen aan de geldontwaarding, doch ten 
hoogste eenmaal per jaar en niet eerder dan drie maanden na de totstandkoming van de 
overeenkomst. Verhogingen als in de vorige volzin bedoeld worden pas berekend nadat zij 
aan de opdrachtgever zijn meegedeeld. Indien wordt gewerkt aan de hand van tevoren 
overeengekomen begrotingen met de uurtarieven als grondslag, mag Sparrow Strategic 
Communications niet van deze begroting afwijken, behalve voor indexering als omschreven 
of bij tussentijdse wijziging van de opdracht door de opdrachtgever.  
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Artikel 4 
Naast de in het vorige artikel bedoelde beloningen zijn verschuldigd bureaukosten en kosten 
van derden, die Sparrow Strategic Communications in het kader van de opdracht inschakelt. 
Op begrotingen en declaraties worden de kosten onderscheiden in: honorarium bureau, 
bureaukosten en, indien van toepassing, kosten van derden. Onder bureaukosten kunnen 
onder andere worden verstaan telefoon-, porto-, fotokopie-, knipsel-, en reis- en 
verblijfkosten. In afwijking van het in artikel 3 omtrent in een begroting gehanteerde 
uurlonen bepaalde, mogen bureaukosten en kosten van derden, indien deze meer bedragen 
dan in een begroting was voorzien, wel aan de opdrachtgever worden doorberekend.  
Alle overeengekomen c.q. gedeclareerde bedragen worden verhoogd met omzetbelasting. 
Voor kosten van derden is het bureau gerechtigd een redelijke opslag te berekenen om 
rente en risicolasten te dekken, mits de opdrachtgever bij het aangaan van de overeenkomst 
in kennis is gesteld van het opslagpercentage.  
 

Artikel 5 
In principe zal de opdrachtgever kosten van derden rechtstreeks voldoen. Verloopt de 
betaling van derden via Sparrow Strategic Communications, dan is het bureau gerechtigd tot 
het berekenen van een toeslag voor administratiekosten. Ook is Sparrow Strategic 
Communications dan gerechtigd een voorschot te verlangen. Sparrow Strategic 
Communications is verplicht alle kortingen op leveranties van derden door te geven aan de 
opdrachtgevers.  
 

Artikel 6 
Sparrow Strategic Communications declareert in beginsel maandelijks het over een 
kalendermaand verschuldigde honorarium en de bureaukosten. Overeengekomen kan 
worden dat hierop een voorschot in rekening wordt gebracht. Kosten van derden kunnen bij 
ontvangst van facturen van derden onmiddellijk worden doorbelast. De betalingstermijn 
voor declaraties van Sparrow Strategic Communications bedraagt veertien dagen. Bij 
overschrijding van die termijn is Sparrow Strategic Communications gerechtigd vanaf de 
vervaldatum een rente van 1% per kalendermaand of gedeelte hiervan, doch tenminste de 
wettelijke rente, te berekenen. Buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd ter 
grootte van de ingevolge het laatstelijk geldende incassotarief voor advocaten verschuldigde 
bedragen.  
 

Artikel 7 
Onverminderd het in artikelen 3 en 4 bepaalde is Sparrow Strategic Communications 
verplicht om, wanneer een overschrijding van de wederzijds goedgekeurde begroting kan 
worden voorzien, daarover tijdig met de opdrachtgever in contact te treden.  
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4. Inschakeling meer bureaus  
 

Artikel 8 
De opdrachtgever zal niet dan na tijdig vooroverleg met Sparrow Strategic Communications 
pr-opdrachten verlenen aan andere bureaus.  
 

5. Gehonoreerde dienstverlening  
 

Artikel 9 
Zodra bij besprekingen met potentiële opdrachtgevers kennis inzake public relations en/of 
kennis inzake hun specifieke problematiek van Sparrow Strategic Communications wordt 
verlangd, wordt een reële vergoeding in rekening gebracht.  
 

6. Geheimhouding  
 

Artikel 10 
Sparrow Strategic Communications verplicht zich al hetgeen het bureau bij de uitoefening 
van zijn werkzaamheden ter kennis komt en dat van vertrouwelijke aard is of waarvan het 
geacht kan worden het vertrouwelijke karakter te onderkennen, geheim te houden. Alleen 
met toestemming van de opdrachtgever mag Sparrow Strategic Communications die 
geheimhouding doorbreken en/of op grond van een wettelijke plicht.  
 

7. Auteursrecht  
 

Artikel 11 
De opdrachtgever verkrijgt van Sparrow &Partners een in omvang en tijdsduur onbeperkte 
licentie voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken, die door Sparrow 
Strategic Communications in de uitvoering van de opdracht ten behoeve van de 
opdrachtgever worden gemaakt, met dien verstande dat de licentie slechts geldt zodra en 
zolang de opdrachtgever voldoet aan de financiële verplichtingen, die verband houden met 
de beschikbaarstelling van het auteursrechtelijk beschermde werk. De hiervoor bedoelde 
licentie geldt echter uitsluitend voor gebruik van het desbetreffende werk door de 
opdrachtgever zelf of door personen of instellingen die de werkzaamheden van de 
opdrachtgever in dier voege overnemen of voortzetten, dat zij in zoverre met de 
opdrachtgevers te vereenzelvigen zijn. Gebruik door derden is derhalve niet toegestaan dan 
na schriftelijke toestemming van Sparrow Strategic Communications. Voor zover Sparrow 
Strategic Communications daartoe bevoegdheid bezit, wordt onder de hierboven nader 
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aangeduide voorwaarden tevens licentie verleend ten aanzien van werken, in het kader van 
de opdracht door derden ten behoeve van de opdrachtgever gemaakt.  
 

8. Verantwoordelijkheid  
 

Artikel 12 
Sparrow Strategic Communications is niet aansprakelijk voor de schadelijke gevolgen die in 
verband met de uitvoering van een opdracht, door welke oorzaak dan ook, voor de 
opdrachtgever, of voor bij de uitvoering van de opdracht betrokken derden, ontstaan, 
behoudens voor zover het uitsluiten van aansprakelijkheid als zoëven bedoeld, niet 
rechtsgeldig kan worden overeengekomen. Met dezelfde restrictie aanvaardt de 
opdrachtgever een vrijwaringsplicht jegens Sparrow Strategic Communications voor de in de 
vorige volzin bedoelde schade aan derden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@sparrowsc.com

	1. Toepasselijkheid
	2. Duur en beëindiging
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