Algemene voorwaarden van LMC English Communications (2012)
Gevestigd te Weert, kamer van koophandel 14108651

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van LMC
English Communications, nader te noemen LMC. Van de inhoud van deze algemene
voorwaarden kan enkel door LMC schriftelijk worden afgeweken.
2. Alle aanbiedingen van LMC zijn vrijblijvend. Door LMC opgegeven termijnen gelden
slechts bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn. Een
succesvolle uitvoering van uw opdracht wordt mede bepaald door uw volledige en
tijdige medewerking, waartoe u de informatie en faciliteiten die LMC hiervoor nodig
acht tijdig aan LMC ter beschikking dien te stellen.
3. Alle prijzen van LMC zijn netto, exclusief BTW en/of overige heffingen van derden.
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders
overeengekomen. U kunt zich daarbij niet op korting, verrekening of enig
opschortingsrecht beroepen. Bij gebreke van tijdige betaling bent u – naast een rente
van 1% per maand vanaf de vervaldatum – tevens incassokosten verschuldigd ter
hoogte van 15% van het door u aan LMC verschuldigde bedrag met een minimum
van € 100,--.
Indien de opdracht in fasen wordt verstrekt en/of zich uitstrekt over een periode van
meer dan 60 dagen, is LMC gerechtigd om u na afronding van iedere fase te
factureren of tussentijds in maandelijkse termijnen.
4. Indien u de opdracht na aanvaarding wijzigt, is LMC gerechtigd haar prijzen en
termijnen aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren, in welk geval het wel
uitgevoerde deel van de opdracht betaald dient te worden, inclusief onderzoek.
Ook bij annulering van een opdracht dient betaald te worden voor het reeds
uitgevoerde deel van de opdracht, inclusief onderzoek, met een minimum van 50%
van de opdrachtwaarde.
5. LMC heeft het recht om de werkzaamheden door derden te laten uitvoeren,
onverminderd de verantwoordelijkheid van LMC conform deze algemene
voorwaarden.
6. LMC is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van onjuistheid of onvolledigheid of
dubbelzinnigheid van gegevens die door of namens u aan LMC zijn verstrekt en
evenmin voor de gevolgen van het niet (voldoende) tijdig verstrekken daarvan. LMC
wordt ook geacht zonder meer op die gegevens te kunnen afgaan, zonder gehouden
te zijn daarnaar zelf enig onderzoek te doen, tenzij dit laatste direct voor de hand zou
hebben gelegen.
Het eventuele oordeel dat de te vertalen of te corrigeren tekst, dan wel de vertaalde
of gecorrigeerde tekst, bepaalde risico’s inhoudt betreffende lichamelijk letsel of
verwonding zijn geheel uw verantwoordelijkheid
LMC is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of bedrijfsschade en/of
stagnatieschade en/of gevolgschade, daaronder begrepen winstderving.
Eventuele aansprakelijkheid van LMC voor directe schade is immer beperkt tot de
factuurwaarde exclusief BTW van de prestatie van LMC waaruit die schade is
voortgevloeid met een absoluut maximum van € 5.000,--.
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U vrijwaart LMC voor alle aanspraken van derden wegens (beweerde) inbreuk op
auteursrechten of andere rechten van derden.
Dit artikel geldt niet indien de schade het gevolg is van opzet of zeer grove schuld
van de leidinggevende van LMC.
7. Eventuele auteursrechten op de door LMC vervaardigde vertalingen/correcties gaan
pas op u over nadat u al uw verplichtingen jegens LMC met betrekking tot betreffende
opdracht bent nagekomen.
8. Omstandigheden van dien aard dat naleving of verdere naleving van de met u
gesloten overeenkomst redelijkerwijs niet van LMC kan worden gevergd, gelden als
overmacht. Als zodanige omstandigheden gelden onder meer ziekte van de
leidinggevende van LMC, stakingen, storingen in apparatuur of dienstverlening,
maatregelen van overheidswege, nalatigheid van leveranciers en/of andere
omstandigheden waarop LMC geen invloed had of heeft.
In dat geval is LMC gerechtigd tot opschorting van haar prestatie(s) dan wel
beëindiging daarvan, zulks naar keuze van LMC. Bij beëindiging van de opdracht blijft
u gehouden tot betaling van hetgeen reeds gepresteerd is. LMC is niet aansprakelijk
voor eventuele in verband daarmee geleden schade.
9. Na ontvangst van een tekst dient u deze te controleren. Eventuele klachten dient u zo
spoedig mogelijk kenbaar te maken, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na
levering. De mogelijkheid om over het gepresteerde te reclameren vervalt in ieder
geval binnen tien werkdagen na aflevering. In alle gevallen dienen reclames
schriftelijk te geschieden en dient LMC direct in staat te worden gesteld tot controle
en eventueel herstel. Bij terechte reclame is LMC nimmer gehouden tot meer dan
herstelvertaling/correctie van de betreffende tekst.
10. Op alle met LMC gesloten transactie is Nederlands recht van toepassing. Bij
geschillen zal de rechtbank te Roermond, Nederland, bevoegd zijn daarover te
oordelen, onverminderd de bevoegdheid van LMC om het geschil voor te leggen aan
de volgens de normale competentieregels bevoegde rechter.
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