
OPDRACHTVERSTREKKING

Ruiterstandbeeld Philips de Montmorency

Partijen:

1. St¡cht¡ng ruiterstandbeeld Philips de Montmorency, KvK-nummer 68009860,

gevestigd KruispeelwegTT te 6006 SX Weert, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de

heer F.J. Heijckers (voorzitter), hierna te noemen 'stichting';

2. A. Publiekrechtelijk rechtspersoon Gemeente Weert, KvK-nummer 50320408,

gevestigd Wilhelminasingel 101te 6001 GS Weert, rechtsgeldig

vertegenwoordigd door de heer A.A.M.M. Heijmans, burgemeester,

B. Burgemeester en wethouders van Weert, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de

secretaris en de burgemeester,

hierna te noemen 'Gemeente'

Overwegende dat:

- ln het jaar 1568 Philips de Montmorency, graaf van Horne, op de Marktte Brusselop

last van het Spaans gezag werd terechtgesteld;

- De Stichting de persoon Philips de Montmorency 450 jaar later wenst te gedenken

door het oprichten van een ruiterstandbeeld te Weer|

- De Stichting het ruiterstandbeeld fysiek gedragen wil zien door een sokkelconstructie;

Komen als volgt overeen:

L. De Stichtingzalzorgdragen voor het vervaardigen en plaatsen van een

sokkelconstructie behorende bij het ruiterstandbeeld van Philips de Montmorency.

Deze opdracht wordt in deze overeenkomst schriftelijk vastgelegd.

2. De te vervaardigen sokkelconstructie wordt door partijen als volgt gekenmerkt:

Werk: Sokkelconstructie ruiterstandbeeld Philips de Montmorency

Opdrachtnemer: De Stichting

Kenmerken: een sokkelconstructie die het ruiterstandbeeld kan dragen

Oplage: één (uniekheidsgarantie)

3. De Gemeente betaalt voor deze opdracht aan de Stichting het bedrag van maximaal

€ 100.000,-- (zegge: honderdduizend euro), inclusief btw.

4. De feitelijke levering van het werk zal geschieden bij de definitieve plaatsing van het

ruiterstandbeeld binnen de Gemeente Weert.



5. De Sticht¡ng draagt zorg voor de benodigde privaat- en publiekrechtelijke

toestemmingen voor de plaatsing van het werk te Weert.

6. De Sticht¡ng behoudt het auteursrechtelijk eigendom met betrekking tot het werk. Het

is de Gemeente niet toegestaan het werk op welke manier dan ook te reproduceren

en/of te verveelvoudigen zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de

Stichting. De Stichting kan daaraan (financiële)voorwaarden verbinden. ledere vorm

van verveelvoudiging en/of andere toepassing dan oorspronkelijk bedoeld en

overeengekomen blijft het recht van de Stichting.

7. Het is de Gemeente zonder toestemming van de Stichting toegestaan om afbeeldingen

van het werk te gebruiken als promotiemiddel voor de stad casu quo de Gemeente

Weert, zonder commerciële doeleinden. Hierbij zal de naam van de Stichting

('St¡chting Ruiterstandbeeld Philips de Montmorency')vermeld worden, tenzij dit,

gelet op de beperkte afmeting van de afbeelding of vanwege de beperkte

zichtbaarheid, niet zinvol is.

8. lndien de Stichting voornemens is enig auteursrechtelijk recht of aanverwant recht op

het werk over te dragen aan een ander, zalzij dit recht of deze rechten eerst

aanbieden aan de Gemeente.

9. Het schetsontwerp van de sokkelconstructie dient ter goedkeuring te worden

overgelegd aan de Gemeente.

10. Zowel de provincie Limburg als de Gemeente stellen voorwaarden aan het beschikbaar

stellen van het onder 3. genoemde bedrag. Deze voorwaarden zijn de volgende:

a. Als door of namens de Stichting één of meer publicaties worden gedaan over het

project, moet het actuele logo van de provincie Limburg worden gebruikt.

b. Bij publieksmomenten ten aanzien van de uitvoering dient zowel het college van

Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg als het college van Burgemeester en

Wethouders van Weert, tijdig op de hoogte te worden gesteld en te worden

betrokken.

c. Op grond van artikel 24 van de ASV 201-7 dient bij de verlening van opdrachten voor

leveringen, diensten of werken de Europese en/of nationale aanbestedingsregels in

acht te worden genomen.

d. Tijdens en na gereedkomen van de sokkelconstructie dienen foto's te worden

gemaakt, die onderdeel dienen te worden van de eindrapportage, welke uiterlijk

binnen zes maanden na gereedkoming bij de gemeente dienen te zijn ingediend,

tezarne¡r rnet een verantwoording over de gemaakte kosten middels een goed-

keurende controleverklaring van de accountant van de Stichting.



e. ln deze controleverklaring dient bovendien tot uitdrukking te komen of de geldende

Eu ropese en / of nationa le aanbestedingsverplichtingen zijn nageleefd.

f. Tevens dient een bewijs van het gebruik van het provinciale logo toegevoegd te

worden in de controleverklaring, indien sprake is geweest van publicaties.

11. De Stichting wordt betrokken bij het proces om te komen tot herinrichting van het

stadspark. Standbeeld en sokkel worden geplaatst in het stadspark en maken deel uit

van de herinrichting. Volgens planning vindt herinrichting in 2020 plaats. Partijen

informeren elkaar over en weer over de voortgang.

L2. De leveringsvoorwaarden van de Stichting zijn aan deze overeenkomst gehecht en zijn

van toepassing uitsluitend en alleen daar waar deze niet tegenstrijdig zijn met of
afwijken van onderhavige overeen komst.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt,

Weert, tffþcynøer 2018

m r en wethou

F/,J. Heijc(e

(".1*,
rs G. Brinkman

sec



Leveringsvoon¡rraarden van Stichting Ruiterstandbeeld Philips de Montmorency.

1. Algemene Bepalingen

1'1 De opdrachtgever is degene, die enige vorm van kunst koopt, dan wel opdracht geeft tot
vervaardiging of een overeenkomst aangaat met een of meerdere kunstenaar(s), met het
doel om kunstwerken in eigendom te verkrijgen, te verhandelen, in bruikleen iegeven of
openbaar te maken, wordt in deze leveringsvoorwaarden aangeduid als de
koper/opdrachtgever.

1.2 De kunstenaar is degene, die beroepsmatig enige vorm van kunst uitvoert en levert.

1.3 Deze leveringsvooruvaarden zijn, met uítsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van de
opdrachtgever, van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle
tussen de opdrachtgever en de kunstenaar gesloten overeenkomsten.

2. Prijsopgave

2.1 Prijsopgaven zijn vrijblijvend en zijn 2 maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen
ondergaan door een onvooziene verandering in de werkzaamñeden, verhogingeñvãn Oe
materiaalpriizen enlof lonen van derden bij het werk. Genoemde tarieven en aanOiedingen
gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.2 Prijsopgaven van de kunstenaar zijn gebaseerd op de informatie die door de
opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat hij alle essentiële
informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdié en naar waarheid
heeft verstrekt.

2.3 Bij prijsopgaven is het auteursrecht niet ínbegrepen.

3. Aankoop- en/of Opdrachtbevestiging

3.1 Aankopen/opdrachten dienen wederzijds schriftelijk of per e-mail te worden bevestigd met
vermelding van de overeengekomen prijs, de inhoud van de aankoop/opdracht en dé
leveringstermijn.

3.2 lndien de opdrachtgever deze bevestiging nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de
kunstenaar een aanvang maakt met het uitvoeren van de opdracht, dan zal de inhoud van
de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden
de kunstenaar eerst nadat deze schriftelijk of per e-mail door de kunstenaar zijn bevestigd.

3.3 lndien na een opdracht tot prijsberekening en prijsopgave voor een nog uit te voeren
kunstwerk, de opdracht tot uitvoering en levering langer dan een maanã uitblijft, is de
kunstenaar gerechtigd de kosten van het ondezoek, èchetsen en prijsberekeñing aan de
koper/opdrachtgever in rekening te brengen, 30 dagen na dato van de schriftelijÈe
prijsopgave.

3.4 lndien de aankoop/opdrachtbevestiging slechts eenzijdig door de kunstenaar wordt
gedaan en daartegen binnen I dagen door de koper/opdrachtgever geen bezwaar wordt
gemaakt, zal de inhoud van deze bevestiging de partijen bindend en rechtsgeldig zijn.

3.5 Koper/opdrachtgever en kunstenaar verplichten zich tot geheimhouding van alle
vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere
bron hebben verkregen. lnformatie geldt als veftrouwelijk als dit door de andere partij is
gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.



4.1

4.2

4.3

7.2

De kunstenaar dient de koper/opdrachtgever vooraf bekend te maken met de door hem te

stellen leveringsvoorwaarden.

De kunsten aar zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren en te streven naar

een voor de opdrachtgever aanvaardbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal de
kunstenaar de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de
werkzaamheden.

Een door de kunstenaar opgegeven termijn voor het volbrengen van het kunstwerk heeft

een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders

blijkt. De opdrachtgeveidient de kunstenaar in het gevalvan overschrijding van de
opgegeven termijn schriftelijk of per e-mail in gebreke te stellen.

5. Schetsen en ontwerpen

b.1 lndien de koper/opdrachtgever een variant op het eerste ontwerp, oftewel een of meerdere

nieuwe ontwerpen verlangü, worden deze extra werkzaamheden afzonderliik aan hem in
rekening gebracht.

5.2 Alle ontwérpen en schetsen blijven het intellectuele eigendom van.de kunstenaar, met het

uitsluitend iecht op openbaarmaking en exploitatie. Ontwerpen blijven ook zijn materieel

eigendom, tenzij nadiukkelijk anderð is overeengekomen. De kunstenaar levert zijn

oñtwerpen en sóhetsen uitsluitend om een indruk te geven van een nog te leveren c.q. uit

te voerän kunstwerk, vool.zien van een schrifteliike begroting van de uitvoeringskosten'

6. Uitvoering door derden

6.1 De kunstenaar heeft het recht, voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit
vereist, de opdracht gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren. De kunstenaar zal hiertoe
uitsluitend overgaan na overleg met opdrachtgever.

6.2 lndien de technische uitvoering van een bepaald kunstwerk gedeeltelijk of geheel door
derden moet worden gerealiseérd, is de kunstenaar die de opdracht ontving tot levering

van het gehele werk, verplicht toezicht te houden op de goeSle uitvoering. _De kunstenaar
is verantwoordelijk voor iret artistieke resultaat van het gehele kunstwerk. Derden, die door
de kunstenaar mêt de uitvoering van gedeelten of het geheel van een kunstwerk zijn

belast, zijn tegenover hem verañtwoordeliik voor het technische resultaat. De kunstenaar
bepaait <ie keuze van de uitvoerder(s), tenzij vooraf anders is overeengekomen.

7. Levering

7.1 De l<unstenaar dient het door hem op te leveren kunstwerk op de overeengekomen tiid uit

te leveren zoals vermeld in zijn opdrachtbevestiging. lndien daar door onvooziene
omstandigheden van moet worden afgeweken, moet dit tijdig en gemotiveerd door de
kunstenaãr aan de koper/opdrachtgever schriftelijk of per e-mail bekend te worden
gemaakt.

De koper/opdrachtgever is verplicht het door hem opgedragen kunstwerk zo snel mogelijk

na hei gerebdkome-n in ontvangst te nemen en te beoordelen voor akkoord. Tenzij anders
is overõengekomen, dient de koper/opdrachtgever alles te doen om het op tijd leveren

mogelijk te-maken. lndien daaraan niet kan worden voldaan, dient hij dat de kunstenaar
tijdig en gemotiveerd mede te delen.

De met de kunstenaar overeengekomen leveringstermijn is door de koper/opdrachtgever
nimmer als fatale termijn aan te merken, tenzij lret tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk of
per e-mail met de kunstenaar is overeengekomen.

Het is de kunstenaar toegestaan bewaar-, opslag en verzekeringskosten in rekening te

7.3

7.4



brengen over de periode vanaf het einde van de vooraf overeengekomen leveringstermijn
tot aan het moment waarop de daadwerkelijke levering door de koper/opdrachtgever
mogelijk is gemaakt.

8. Betalingen

8.1. De kunstenaar is gerechtigd betalingen in meerdere termijnen te vorderen

8.2. De koper/opdrachtgever dient zijn betalingen te doen binnen dertig dagen na de datum
van de rekening, die in overeenstemming is met de opdrachtovereenkomst die hem door
de kunstenaar is toegezonden. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de
betalingsverplichting niet op.

8.3. lngevalvan overschrijding van de betalingstermijn is de koper/opdrachtgever een wettelijk
vastgestelde rente verschuldigd tot aan het moment waarop het volledige bedrag is
voldaan. lndien de betalingstermijn wordt overschreden mag de kunstenaar zijn
werkzaamheden opschorten, tot het moment waarop de koper/opdrachtgever alsnog het
verschuldigde bedrag, verhoogd met de rente, heeft voldaan. Betalingen worden geacht te
zijn voldaan, wanneer de kunstenaar het volledige bedrag heeft ontvangen.

8.4. Extra kosten die ontstaan als gevolg van de invordering van het door koper/opdrachtgever
verschuldigde en niet tijdig betaalde bedrag zijn voor rekening van de koper/
opdrachtgever.

9. Bijkomende kosten

9.1 Ten behoeve van een in opdracht vervaardigd en geleverd kunstwerk ziin, voorzover van
toepassing, de onderzoeks- en voorbereidingswerkzaamheden, hulpmaterialen,
productiemiddelen, tussenproducten, verpakking, transport(en), transportrisico's, reis- en
verblijfkosten, verzekeringen en BTW voor rekening van de koper/opdrachtgever.

9.2 Wijzigingen in de opdracht door de opdrachtgever die door de kunstenaar niet konden
worden voorzien en meerwerkveroorzaken, zullen door de opdrachtgever aan de
kunstenaar worden voldaan conform het in de overeenkomst afgesproken tarief. Er is
voorts sprake van meerwerk, indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of
onvolledige gegevens door de opdrachtgeve6 opdrachtnemer haar geplande
werkzaamheden opnieuw moet organiseren. Opdrachtnemer zal de kosten voor meenruerk
op basis van nacalculatie in rekening brengen bij de opdrachtgever.

9.3 Alle hulpmiddelen/ materialen, productiemiddelen en tussenproducten behoren bij de
atelierinventaris van de kunstenaar en blijven diens eigendom, ook wanneer zij aan de
koper/opdrachtgever op rekening zijn gesteld. De kunstenaar is niet verplicht tot bewaring
daarvan, tenzij vooraf anders is overeengekomen. lndien is overeengekomen, dat deze
bewaard moeten worden, is de kunstenaar gerechtigd daarvoor bewaar-, opslag- en
verzekeringskosten in rekening te brengen.

9.4 lndien de aankoop/opdracht tot levering inhoudt, dat een proefstuk in het gekozen
materiaal, een model ofwel een maquette van het ontwerp door de kunstenaar geleverd
moet worden, komen deze bijkomende werkzaamheden als extra kosten voor rekening
van de koper/opdrachtgever.

10 Klachten

10.1 Klachten dienen schriftelijk gemotiveerd binnen veertien dagen na ontvangst van het
geleverde kunstwerk aan de kunstenaar gezonden te worden.

10.2 Na de termijn van veertien dagen na afronding van de opdracht wordt de opdrachtgever
geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard. Daarna zal een
eventuele klacht niet meer als zodanig door de kunstenaar in behandeling worden
genomen. lndien in een bijzonder geval die termijn voor de koper/opdrachtgever
verlenging bèhoeft zal de kunstenaar naar redelijkheid een langere termijn van nog eens
veertien dagen toestaan.



vermelde gegevens. De koper/opdrachtgever zal een kunstwerk niet mogen
zonder de kunstenaar uit te nodigen zijn kunstwerk mondeling toe te lichten

afkeuren

10.4 lndien tot uiterlijk acht dagen na ontvangst van de factuur van de kunstenaar, door de
koper/opdrachtgever geen schriftelijke aanmerking is gemaakt op het berekende bedrag,
wordt hij geacht de factuur te hebben aanvaard en goedgekeurd.

'll. Geschillen

11.1 Van een geschil tussen de koper/opdrachtgever en kunstenaar is sprake zodra een van
beide partijen verklaart dat zulks het geval is.

11.2 Een geschil tussen de koper/opdrachtgever en de kunstenaar, diens erfgenamen of
rechthebbenden, kan worden voorgelegd aan een arbitragecommissie van tenminste 3 ter
zake kundigen, die het geschil kan beslechten door een voor beide partijen bindend
advies. De arbitragecommissie kan een wisselende samenstelling hebben, maar bestaat
altijd uit een kunstenaar, een galeriehouder en een jurist. De commissie zal binnen 30
dagen na behandeling haar advies uitbrengen.

11.3 ln het geval dat arbitrage niet gewenst wordt of niet het gewenste resultaat oplevert,
beslist de gewone burgerlijke rechter.

12. Annulering

12.1 lngeval een koop/opdr:achtovereenkomst door de koper/opdrachtgever wordt
geannuleerd, tenruijl de kunstenaar reeds in een gevorderd stadium is gekomen met
voorbereiding, uitvoeringswerkzaamheden en/of verbintenissen met derden, zal de koper/
opdrachtgever gehouden zijn, de gehele som van alle kosten die bii het tot stand komen
van het kunstwerk betrokken zijn aan de kunstenaar te voldoen.

12.2 Als de omstandigheden waaronder de koop/opdrachtovereenkomst werd gesloten zich
zodanig wijzigen, dat de kunstenaar uit artistieke of materiële ovenryegingen geen
mogelijkheden meer ziet de oorspronkelijk bedoelde opdracht naar behoren uit te voeren,
is hij gerechtigd die overeenkomst op te zeggen, echter met behoud van zijn recht op een
nieuwe opdrachtovereenkomst volgens die gewijzigde omstandigheden.

12.3 Als door overmacht de kunstenaar ziin verplichtingen volgens de koop/
opdrachtovereenkomst niet kan nakomen, worden deze uitgesteld tot de
overmachtstoestand is beëindigd. Als de kunstenaar na drie maanden nog niet in staat is
zijn verplichtingen na te komen en de levering van het werk geen langer uitstel toestaat, is
de koper/opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst op te zeggen., waarbij hij is
gehouden tot betaling van de tot dat moment door de kunstenaar verrichte
werkzaamheden met de daarbij behorende kosten.

12.4 lngeval van een situatie van uitstel van betaling of faillissement van de koper/
opdrachtgever, is de kunstenaar gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk en per
aangetekende brief op te zeggen, onder bijvoeging van de factuur voor de tot dat moment
ontstane kosten van en voor zijn verrichte werkzaamheden.

13. Garanties en vrijwaringen

13.1 De kunstenaar garandeert dat het kunstwerk door hem is bedacht, ontworpen en gemaakt
en dat hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende
over het werk kan beschikken.

13.2 De kunstenaar is gerechtigd zijn werk te signeren en van een titel en/of code te voorzien



13.3 De opdrachtgever vrijwaart de kunstenaar of door de kunstenaar bij de opdracht
ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de
toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

13.4 De opdrachtgever vrijwaart de kunstenaar voor aanspraken met betrekking tot rechten van
intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die
bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

14. Aansprakelijkheid

14.1 De kunstenaar is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan
doordat de kunstenaar is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte
onjuiste en/of onvolledige gegevens.

14.2 De aansprakelijkheid van de kunstenaar is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der
uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

14.3 De kunstenaar is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade
wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de
omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin
.van deze voonruaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie
van de kunstenaar aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de
kunstenaar toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of
beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben
geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

14.4 De kunstenaar is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

15. Overige bepalingen

15.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met de kunstenaar gesloten
overeenkomst aan derden over te dragen.

15.2 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 partijaan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden
gebonden.

15.3 Op de overeenkomst tussen de kunstenaar en opdrachtgever is het Nederlands recht van
toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de kunstenaar en de
opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar de kunstenaar is
gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechte[ dit ter keuze van de kunstenaar.

15.4 Het materieel eigendom van het kunstwerk geeft de eigenaar niet het recht tot
vermenigvuldiging of reproductie of enige andere vorm van exploitatíe. lngevolge de
Auteurswel l9l2 ís dit recht uitsluitend voorbehouden aan de kunstenaar, tenzii vooraf
anders met de kunstenaar is overeengekomen.

Ondergetekende verklaart hierbij de leveringsvoorwaarden gelezen te hebben en hiermee akkoord
te gaan.

Naam: Datum: Handtekening:

Adres:

Woonplaats:


