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Algemene voorwaarden Modern Story 

Versie: mei 2022 

 
Artikel 1: Definities 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

1. Modern Story: de eenmanszaak Modern Story, gevestigd te Haarlem en 
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 
dossiernummer 63807408.  

2. Aanbod: alle aanbiedingen, prijsopgaven en/of offertes van Modern Story. 
3. Content: geheel aan informatie of inhoud, waaronder teksten, foto’s en video’s, dat 

gecreëerd wordt om al dan niet op websites, social mediakanalen en andere (online) 
media geplaatst te worden. 

4. Opdracht: de dienst en/of het product dat door Modern Story geleverd zal worden. 
5. Klant: de persoon of personen waarmee Modern Story een overeenkomst gesloten 

heeft, opdrachtgever en tevens aanvaarder van deze algemene voorwaarden. 
6. Partijen: Modern Story en de Klant samen. 
7. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Modern Story en Klant. 
8. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, 

wordt ook elektronische communicatie zoals e-mail bedoeld, mits de identiteit van de 
afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. 

9. Uitvoerdatum: de datum van de dag waarop door Modern Story je een van haar 
diensten uitvoert, waaronder contentcreatie, het schieten van een video, een 
workshop, of een training. 

  
 
Artikel 2: Toepassing 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Modern Story gedane 

aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten en 
overige verrichte handelingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.  

2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover 
zij schriftelijk door partijen zijn overeengekomen.  

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van 
de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

4. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken 
in een overeenkomst, prevaleren de afspraken uit de overeenkomst.  

5. De meest recente versie van de algemene voorwaarden van Modern Story is van 
toepassing. Modern Story heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig 
te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten 
overeenkomst. Wijzigingen binden de Klant pas nadat deze schriftelijk van 
toepassing zijn verklaard met toezending van de algemene voorwaarden. 

6. Indien één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden op enig moment 
geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden verklaard of 
vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden 
volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg treden om een nieuwe bepaling ter 
vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen. Daarbij wordt 
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zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht 
genomen.  

7. Indien Modern Story op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van deze 
algemene voorwaarden, kunnen daar door de Klant nimmer enige rechten aan 
ontleend worden. 
 

Artikel 3: Aanbod 
8. Modern Story doet een aanbod door deze tijdens een presentatie, of schriftelijk, 

waaronder per e-mail, aan Klant te melden. 
9. Het aanbod is 14 dagen geldig, tenzij anders overeengekomen. 
10. Een aanbod kan gebaseerd zijn op de door de Klant verstrekte gegevens. Indien na 

het aanbod blijkt dat de verstrekte gegevens afwijken van de heersende 
omstandigheden, heeft Modern Story het recht de betreffende prijzen en andere 
voorwaarden aan te passen.  

11. Een samengestelde prijsopgave verplicht Modern Story niet tot levering van een 
gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

12. Modern Story kan niet aan haar aanbod worden gehouden, indien de Klant begrijpt of 
redelijkerwijze kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een 
kennelijke vergissing, verschrijving, druk-, zet- of typefout bevat.   

13. Prijsopgaven kunnen wijzigen door bijvoorbeeld (onvoorziene) veranderingen in de 
werkzaamheden, in de opdracht. Bij verhoging van de prijs van het pakket of het 
uurtarief zal Modern Story Klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. 
Modern Story heeft altijd het recht haar prijzen te verhogen, waarbij klant het aanbod 
opnieuw zal moeten accepteren om de werkzaamheden uit te laten voeren. 

14. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 

  

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst 
1. De overeenkomst komt tot stand nadat de Klant de door Modern Story gedane 

aanbieding heeft geaccepteerd per e-mail. Na akkoord op het aanbod, vormen het 
aanbod en deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen partijen. 

2. Wanneer de aanvaarding van de Klant, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt 
van het aanbod van Modern Story, komt de overeenkomst tot stand indien Modern 
Story schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.  

3. In gevallen waarin de Klant een opdracht aan Modern Story verstrekt, zonder dat er 
een aanbod vooraf is gegaan, is Modern Story pas aan deze opdracht gebonden 
nadat zij deze schriftelijk aan de Klant heeft bevestigd.  

4. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van Modern Story of 
zodra Modern Story - zonder tegenwerping van de Klant - met de uitvoering daarvan 
is begonnen, voor haar bindend.  

5. Wanneer de Klant niet expliciet akkoord gaat met het aanbod, maar wel ermee 
instemt, of de indruk wekt, dat Modern Story werk verricht binnen de opdracht, dan 
wordt het aanbod alsnog als akkoord beschouwd. 

6. Modern Story behoudt zich het recht voor om een opdracht te weigeren wanneer na 
aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt, die het voor Modern Story 
onaanvaardbaar maakt om de opdracht uit te voeren. 

7. De overeenkomst kan alleen worden gewijzigd als allebei de partijen daarmee 
schriftelijk instemmen. Modern Story kan in dat geval haar vergoeding voor de 
opdracht aanpassen. Wijzigingen kunnen met zich meebrengen dat 
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overeengekomen levertijden c.q. uitvoeringstermijnen door Modern Story worden 
overschreden, hetgeen als overmacht wordt beschouwd.  
 

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst 
1. Modern Story bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de overeenkomst 

wordt uitgevoerd.  
2. Modern Story voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit, onder 

toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. Daarbij zal Modern Story 
de belangen van de Klant naar beste weten behartigen en zal zij handelen zoals van 
een redelijk en professioneel handelende partij kan en mag worden verwacht. 
Modern Story heeft echter een inspanningsverplichting ten aanzien van geleverde 
diensten en kan niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting. Modern 
Story kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor tegenvallende resultaten 
en/of het niet behalen van beoogde doelstellingen naar aanleiding van een door haar 
gegeven advies of aangeboden trainingen of 1 op 1 trajecten. 

3. Modern Story spant zich in om de gegevens die Modern Story voor de Klant opslaat 
zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde 
personen.  

4. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk 
Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.  

5. Modern Story mag - zonder nadere kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming 
van de Klant - voor de uitvoering van de overeenkomst derden betrekken. Met 
betrekking tot deze derden treedt Modern Story op als tussenpersoon en 
aanspreekpunt. Modern Story is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van 
tekortkomingen van deze derden. 

6. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, zijn slechts 
als indicatief te beschouwen en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een 
dergelijk termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming op van Modern Story 
en is geen grond voor ontbinding van de overeenkomst.  

7. Modern Story kan met Klant gezamenlijk deadlines en/of andere afspraken 
overeenkomen, die ook afhankelijk zijn van de mate van inspanning van Klant. 
Deadlines kunnen wijzigen door een doen of nalaten van Klant. Modern Story houdt 
zich het recht voor om deadlines of afspraken, in overleg, te verplaatsen. 

  

Artikel 6: Verplichtingen Klant 
1. De Klant verplicht zich om de omstandigheden voor Modern Story zo gunstig 

mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen. 
2. De Klant zal doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige 

en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. Hieronder valt ook het op 
tijd en juist informeren van Modern Story omtrent feiten en omstandigheden die in 
verband met het afsluiten en verdere uitvoering van de overeenkomst van belang 
kunnen zijn. 

3. Tenzij anders overeengekomen, zal Klant zorgen voor de benodigde informatie, 
toestemming, licenties of geschikte materialen om de opdracht uit te kunnen 
voeren. De eventuele kosten daarvoor komen voor rekening van Klant. Klant zal 
deze informatie, toestemming, licenties, materialen en eventuele extra instructies 
op tijd en voldoende duidelijk en volledig aan Modern Story aanleveren. 
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4. Wanneer Klant de benodigde zaken niet op tijd, niet duidelijk of onvoldoende 
volledig aanlevert, kan dit de uitvoering van de opdracht vertragen. In dat geval 
komen partijen gezamenlijk een nieuwe leverdatum overeen. 

5. Modern Story is niet verplicht aangeleverde instructies of informatie op juistheid te 
controleren. 

6. De Klant is gehouden Modern Story toegang te verschaffen tot de locatie, het 
pand c.q. de ruimte dan wel deze beschikbaar te stellen alwaar de 
overeengekomen diensten/werkzaamheden door Modern Story zullen worden 
uitgevoerd, alsmede de daarvoor benodigde voorzieningen en aansluitingen. 

7. Wanneer Klant zijn verantwoordelijkheden uit dit artikel niet nakomt, heeft Modern 
Story het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten of de 
overeenkomst middels schriftelijke verklaring te ontbinden. 

 

Artikel 7: Termijnen  
1. Overeengekomen termijnen in de overeenkomst waarbinnen de werkzaamheden 

worden uitgevoerd en/of (op)geleverd, zijn slechts indicatief en is nimmer te 
beschouwen als fatale termijnen.  

2. Bij overschrijding van een (op)leveringstermijn en/of uitvoeringstermijn door 
Modern Story dient de Klant Modern Story in gebreke te stellen, waarbij Modern 
Story alsnog een redelijk termijn wordt geboden om het werk (op) te leveren dan 
wel uit te voeren. Modern Story is nimmer gehouden tot enige vergoeding van 
hieruit voortvloeiende schade.  

3. Indien de Klant informatie en/of gegevens dient aan te leveren die noodzakelijk 
zijn voor de (op)levering en/of uitvoering, vangt de (op)lever- of uitvoeringstermijn 
aan nadat de Klant deze informatie en/of gegevens aan Modern Story heeft 
verstrekt.  

 

Artikel 8: Social advertising (uitbesteding) 
1. Modern Story meldt in alle gevallen van social advertising vooraf duidelijk aan 

Klant welke werkzaamheden zij zal verrichten. 
2. De inhoud en kwaliteit van het social advertising door Modern Story is deels 

afhankelijk van de mate van inzet door Klant. 
3. Social advertising uitbesteding wordt aangegaan als nafacturatievorm. 
4. Bij campagnes dient 5 werkdagen van tevoren alle benodigde informatie binnen 

te zijn bij Modern Story door Klant. Alle gevolgen voor het niet tijdig aanleveren 
van de benodigde informatie komt voor rekening en risico van de Klant. 

5. Modern Story ontwikkelt alleen de advertenties voor de social advertising 
campagne wanneer dit is afgesproken, de rest wordt aangeleverd door Klant zelf. 

6. Klant geeft nadat Modern Story campagne heeft klaargezet eenmaal feedback die 
Modern Story zal verwerken. 

7. Wanneer Klant de input of feedback niet op tijd aanlevert, kan dit tot gevolg 
hebben dat Modern Story geen campagne klaar zet, of deze later klaar zet dan 
afgesproken. Klant heeft in dat geval geen recht op enige korting of restitutie. 

8. Social advertising opgesteld door Modern Story, geeft geen garantie op het 
behalen van de resultaten of doelen die Klant voor ogen staan. Resultaat is onder 
andere afhankelijk van de bewegingen in de markt.  
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Artikel 9: Video 
1. Wanneer Klant en Modern Story overeenkomen dat Modern Story een video zal 

schieten voor Klant, komen ze daarbij tevens een uitvoerdatum overeen. 
2. In het geval dat Klant het schieten van de video eerder annuleert dan tien dagen voor 

de overeengekomen uitvoerdatum, brengt Modern Story geen kosten in rekening. 
3. Indien Klant het schieten van de video later annuleert dan tien dagen voor de 

afgesproken uitvoerdatum, brengt Modern Story 50% van het overeengekomen 
bedrag voor het schieten van de video in rekening. 

4. Klant kan tot vier werkdagen voor de afgesproken uitvoerdatum in overleg met 
Modern Story de uitvoerdatum verplaatsen. In dat geval brengt Modern Story geen 
kosten in rekening. 

5. Indien Klant het schieten van de video wil verplaatsen en dit later aan Modern Story 
verzoekt dan vier werkdagen voor de afgesproken uitvoerdatum, brengt Modern 
Story 50% van het overeengekomen bedrag voor het opnemen van de video in 
rekening. 

6. Modern Story werkt bij video met een aanbetaling van 50%, de factuur van de 
overige 50% wordt verstuurd na de draaidag. 

7. Modern Story heeft het recht het eindproduct te leveren na de tweede betaling, 
bedoeld in het vorige lid, is ontvangen. 

8. Modern Story levert de video op de wijze zoals overeengekomen, door middel van 
een online downloadlink. 

9. Nabewerking en editing van de video gebeurt in de stijl en naar eigen kennis en 
inzicht van Modern Story. 

10. Klant mag binnen vijf werkdagen na ontvangst van de video wijzigingen laten 
aanbrengen, die Modern Story zal verwerken. 

11. Er is één correctieronde mogelijk, tenzij anders afgesproken. Deze wijzigingsronde zit 
bij de afgesproken vergoeding inbegrepen. Extra wijzigingsrondes of ingrijpende 
wijzigingen zijn slechts mogelijk in overleg met Modern Story en tegen betaling van 
een extra vergoeding. 

12. Modern Story kan worden ingezet voor het monteren van videobeelden, waar deze 
niet geschoten zijn door Modern Story. Modern Story spreekt met Klant af hoe deze 
gemonteerd worden.  

13. Wanner Klant gebruik gemaakt van video-editing hulp van Modern Story wordt 
uitgegaan van een van tevoren afgesproken vergoeding of facturatie op basis van 
gemaakte uren.  

14. Indien Modern Story niet van Klant binnen vijf werkdagen een reactie op de opzet 
van de video heeft ontvangen, wordt de bestaande versie als akkoord door Klant 
beschouwd. 

15. Klant kan wijzigingen verzoeken op een later moment dan vijf werkdagen na 
ontvangst van de eerste opzet van de video. In dat geval zijn de wijzigingen slechts 
mogelijk in overleg met Modern Story en tegen betaling van een extra vergoeding. 

16. Een jaar na levering van de eindversie van de video aan Klant verwijdert Modern 
Story al het beeldmateriaal van haar eigen servers en apparaten. 
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Artikel 10: Trainingstraject 

1. Een cursus omvat een dagtraining of dagdeeltraining en vindt offline of online 
plaats op de daartoe vooraf bekendgemaakte datum en plaats, tenzij anders 
besproken.  

2. De betaling voor de cursus dient voorafgaand aan de uitvoerdatum door Klant 
voldaan te zijn.  

3. Cursussen kunnen tot 14 dagen voor de uitvoerdatum, door Modern Story van 
plaats en datum gewijzigd worden.  

4. Indien door Modern Story wegens ziekte of overige zwaarwegende persoonlijke 
redenen niet in staat is de cursus op overeengekomen uitvoerdatum te laten 
plaatsvinden, zal door Modern Story dit minstens 1,5 uur voor aanvang melden 
aan de deelnemers. Modern Story zal zo snel mogelijk een nieuwe datum en 
locatie bekendmaken.  

5. Indien Klant deelname aan de cursus later annuleert dan vier werkdagen voor de 
uitvoerdatum brengt Modern Story het gehele bedrag voor de cursus in rekening. 
Klant heeft in dergelijk geval geen recht op restitutie van reeds betaalde. Indien 
dit om een call in het traject gaat, gelden dezelfde voorwaarden. 

6. De gebruikte materialen mogen enkel door de deelnemers van de cursus zelf 
gebruikt worden en niet worden gedeeld met derden zonder de toestemming van 
Modern Story.  

 

Artikel 11: Cursussen 
7. Een cursus omvat een dagtraining of dagdeeltraining en vindt offline plaats op de 

daartoe vooraf bekendgemaakte datum en plaats. 
8. De betaling voor de cursus dient voorafgaand aan de uitvoerdatum door Klant 

voldaan te zijn. 
9. Cursussen kunnen tot 14 dagen voor de uitvoerdatum, door Modern Story van 

plaats en datum gewijzigd worden. Dit is onder andere het geval wanneer minder 
dan vier deelnemers zich hebben ingeschreven voor de cursus. Klant kan in dat 
geval gratis annuleren tot drie dagen voorafgaand aan de cursusdatum. 

10. Indien door Modern Story wegens ziekte of overige zwaarwegende persoonlijke 
redenen niet in staat is de cursus op overeengekomen uitvoerdatum te laten 
plaatsvinden, zal door Modern Story dit minstens 1,5 uur voor aanvang melden 
aan de deelnemers. Modern Story zal zo snel mogelijk een nieuwe datum en 
locatie bekendmaken. 

11. Indien Klant zijn deelname aan de cursus later annuleert dan vier werkdagen voor 
de uitvoerdatum brengt Modern Story het gehele bedrag voor de cursus in 
rekening. Klant heeft in dergelijk geval geen recht op restitutie van reeds 
betaalde. 

12. De gebruikte materialen mogen enkel door de deelnemers van de cursus zelf 
gebruikt worden en niet worden gedeeld met derden zonder de toestemming van 
Modern Story. 
 

Artikel 12: Inhouse training 
1. In geval van een training of cursus die op kantoor Klant of op een door Klant 

bepaalde locatie plaatsvindt (hierna: de “inhouse training”), komen partijen de 
uitvoerdatum en locatie samen nader overeen. 
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2. Klant kan tot vier werkdagen voor de afgesproken uitvoerdatum in overleg met 
Modern Story de uitvoerdatum verplaatsen. In dat geval brengt Modern Story geen 
kosten in rekening. 

3. Indien Klant de datum van de training wil verplaatsen, en dit later aan Modern Story 
verzoekt dan vier werkdagen voor de afgesproken uitvoerdatum, brengt Modern 
Story 50% van het overeengekomen bedrag voor de training in rekening. 

4. Wanneer Klant de inhouse training later annuleert dan tien werkdagen voor de 
afgesproken uitvoerdatum, dan brengt Modern Story 50% van het overeengekomen 
bedrag voor de training in rekening. 

5. Indien de locatie van de training door Klant gewijzigd wordt, kan Modern Story haar 
vergoeding daarop aanpassen. 

6. Indien door Modern Story wegens ziekte of overige zwaarwegende persoonlijke 
redenen niet in staat is de training op overeengekomen uitvoerdatum te laten 
plaatsvinden, zal door Modern Story dit minstens 1,5 uur voor aanvang melden aan 
Klant. Modern Story zal zo snel mogelijk een nieuwe datum en locatie met Klant 
afspreken. 

   

Artikel 13: Vergoeding 
1. Als er door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door Modern Story 

gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing. 
2. Wanneer Klant de opdracht wijzigt of om extra werkzaamheden vraagt, wordt 

hiervoor het gebruikelijke uurtarief van Modern Story gerekend. 
3. Als aannemelijk is dat Modern Story hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk 

heeft verricht, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal Modern Story dit 
doorberekenen aan Klant. 

4. Voorwaarden van social mediaplatformen kunnen wijzigen, waardoor hogere kosten 
gemaakt moeten worden voor de overeengekomen werkzaamheden. Deze kosten 
worden doorberekend aan Klant.  

5. Alle door Modern Story genoemde bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders 
overeengekomen. 

6. Modern Story heeft het recht om haar prijzen tussentijds aan te passen indien zij dit 
nodig acht. Indien de prijzen stijgen na de totstandkoming van de overeenkomst, 
heeft de Klant het recht de overeenkomst te annuleren per de datum dat de 
verhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of 
wettelijke bepaling zijn hierbij uitgesloten. 

  

Artikel 14: Betalingsvoorwaarden 
1. Modern Story stuurt voor het door Klant verschuldigde bedrag een elektronische 

factuur. 
2. Tenzij anders overeengekomen, is de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. 
3. De betalingsverplichting blijft ook gelden wanneer Klant geen gebruik (meer) wenst te 

maken van de werkzaamheden van Modern Story. Klant heeft in een zo’n geval geen 
recht op korting of restitutie. 

4. Modern Story kan vooraf factureren, een aanbetaling verlangen of werken op 
nafacturatie, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De wijze van factureren 
wordt altijd vooraf kenbaar gemaakt aan Klant. 
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5. Wanneer er wordt gewerkt met een aanbetaling bij video, zal de klant de video 
ontvangen nadat de overige betaling (50%) is betaald. 

6. Bij opdrachten die meer dan een maand in beslag nemen, kan Modern Story 
maandelijks factureren, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

7. Indien Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze over het nog 
verschuldigde bedrag een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een deel 
van een maand geldt als een hele maand. Modern Story is dan ook gerechtigd de 
door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen, ter 
hoogte van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van €90,-. 

8. Bezwaren tegen de factuur schort de betalingsverplichting van de Klant niet op.  
9. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde 

dan ook.  
10. De door de Klant gedane betalingen worden door Modern Story ten eerste in 

mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de 
opeisbare facturen die het langst openstaan.  

11. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de Klanten, voor zover de 
werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Klanten zijn verricht, hoofdelijk 
aansprakelijk voor betaling van het factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling op de 
factuur.  

  

Artikel 15: Ontbinding en opschorting 
1. Wanneer een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan Modern 

Story de overeenkomst ontbinden of al haar werkzaamheden ten behoeve van de 
opdracht opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan. Modern Story zal 
Klant hiervan eerst op de hoogte stellen. 

2. Tussentijdse opzegging van de overeenkomst door Modern Story is mogelijk en zal 
schriftelijk gebeuren binnen de opzegtermijn van één kalendermaand. 

3. Indien Klant niet tijdig de benodigde informatie of materialen voor de uitvoering van 
de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering 
van de opdracht noodzakelijk is, is Modern Story gerechtigd de overeenkomst op te 
schorten of te ontbinden. 

4. Wanneer Modern Story ten behoeve van de opdracht al kosten heeft gemaakt en/of 
werkzaamheden heeft verricht en de overeenkomst beëindigd wordt, dan zal Modern 
Story de kosten en vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden in rekening 
brengen. 

5. Modern Story is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden wanneer gedragingen of 
uitlatingen van Klant leiden tot overtreding van wet- of regelgeving, of de regels van 
het social mediaplatform waarop Modern Story namens Klant content plaatst. Als 
Klant door een doen of nalaten van Klant wordt verwijderd van een social 
mediaplatform, kan Modern Story ook de overeenkomst ontbinden. In deze gevallen 
is er geen opzegtermijn en is Modern Story geen schadevergoeding of andere 
betaling verschuldigd aan Klant. 

6. Partijen zijn, over en weer, gerechtigd de overeenkomst te beëindigen wanneer de 
andere partij faillissement heeft aangevraagd, surséance van betaling heeft 
aangevraagd of onder curatele staat. 

7. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst, geschiedt schriftelijk. 
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Artikel 16: Intellectueel eigendomsrecht 
1. Het auteursrecht en ook andere rechten van intellectuele eigendom op alle, al dan 

niet in het kader van de opdracht, door Modern Story ontwikkelde of ter beschikking 
gestelde werken, waaronder content, trainingsmaterialen, strategieën en/of 
presentaties, berust bij Modern Story. 

2. Klant mag geen rechten van intellectueel eigendom op door Modern Story 
ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken registreren of laten registreren 
zonder uitdrukkelijke toestemming van Modern Story. 

3. Modern Story verleent aan Klant licentie voor de in het kader van de opdracht 
vervaardigde content. Met deze licentie mag Klant de content verveelvoudigen en 
openbaar maken op de tussen partijen overeengekomen platforms en/of websites. 
De werken mogen zonder toestemming van Modern Story niet elders gepubliceerd 
worden. 

4. Klant mag geen wijzigingen of bewerkingen doorvoeren in de geleverde werken, 
tenzij anders overeengekomen. 

5. Bij openbaarmaking van de werken dient de naam van Modern Story vermeld te 
worden, tenzij anders overeengekomen. 

6. Klant is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd om sublicenties te verlenen 
aan derden. Ook mag Klant niet zijn eigen licentie overdragen. De licentie komt bij 
faillissement van Klant te vervallen. 

7. Klant dient de persoonlijkheidsrechten van Modern Story, zoals vermeld in artikel 25 
Auteurswet, in acht te nemen. 

8. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd. 
 
 

Artikel 17: Aansprakelijkheid 
1. Modern Story kan slechts aansprakelijk zijn voor zover deze gebaseerd is op een 

wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming. 
2. De aansprakelijkheid van Modern Story overstijgt nooit het factuurbedrag. 
3. Modern Story is slechts 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 voorwaarden; 

• de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van 
Modern Story aan de overeenkomt te laten beantwoorden, voor zover deze 
aan Modern Story kan worden toegekend;  

• redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor 
zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van 
directe schade als bedoeld in dit artikel. 

4. Modern Story biedt geen enkele (aanvullende) garanties met betrekking tot de 
geleverde of in het kader van de opdracht te leveren of geleverde prestaties, 
producten en/of diensten. 

5. Modern Story is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat 
Modern Story is uitgegaan van door of vanwege Klant verstrekte onjuiste en/of 
onvolledige gegevens. 

6. Modern Story is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in haar werkzaamheden 
ontstaan door gebrekkige informatievoorziening door Klant. 
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7. Modern Story is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook door fouten 
c.q. storingen in gebruikte apparatuur en/of programmatuur of enige blokkades (en 
de gevolgen daarvan) op social media platforms; 

8. Modern Story is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook door 
schending van intellectuele eigendomsrechten doordat de Klant inbreuk pleegt op de 
intellectuele eigendomsrechten van derden. 

9. Modern Story is niet aansprakelijke voor schade van welke aard dan ook voor 
storingen, onderbrekingen of het niet bereikbaar zijn in de ruimste zin van het woord 
van een online cursus en/of training. 

10. Modern Story is niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen van inschakelde 
derden. 

11. Modern Story is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede 
begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de ondernemingen van Klant, 
gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op welke wijze dan ook 
verband houdend met, dan wel veroorzaakt door de uitvoering van de 
werkzaamheden door Modern Story. 

12. Modern Story heeft altijd het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van 
Klant ongedaan te maken of te beperken. 

13. Klant vrijwaart Modern Story tegen en stelt Modern Story schadeloos voor alle 
aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de 
uitvoering van de overeenkomst samenhangen en alle daarmee verband houdende 
financiële gevolgen. 

14. Klant is altijd aansprakelijk voor portretten die door of namens Klant worden 
openbaar gemaakt. Klant vrijwaart Modern Story van alle aanspraken met betrekking 
tot het gebruik van portretten ten behoeve van de opdracht. 

15. Na levering van digitale bestanden, dient Klant zorg te dragen voor een juiste opslag 
van deze bestanden en het maken van een back-up daarvan, zodat deze niet 
verloren kunnen gaan. Na het leveren van de digitale bestanden is Modern Story niet 
meer verantwoordelijk voor deze bestanden. 

16. Een vordering tot schadevergoeding door de Klant dient uiterlijk binnen 14 dagen 
nadat de Klant de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij 
Modern Story te zijn ingediend. Bij gebreke van een tijdige indiening van een 
vordering tot schadevergoeding, vervalt het recht op schadevergoeding.  

17.  Het in dit artikel bepaalde geldt behoudens opzet of grove nalatigheid van Modern 
Story of indien dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. 
 
 

Artikel 18: Overmacht 
1. Wordt de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk door een oorzaak die 

Modern Story niet kan worden toegerekend of waardoor nakoming van haar 
verplichtingen in redelijkheid niet van Modern Story kan worden verlangd, 
waaronder begrepen maar niet beperkt tot ziekte van haarzelf of ingeschakelde 
derden, storingen in het computernetwerk of andere technische storingen, 
tekortkomingen van leveranciers van Modern Story of door Modern Story 
ingeschakelde derden en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen 
haar onderneming, dan is Modern Story gerechtigd de uitvoering van de 
overeenkomst op te schorten.  

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een 
omstandigheid die niet te wijten is aan de schuld van Modern Story en noch 
krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor 
rekening kan komen van Modern Story. Naast deze uitleg van overmacht uit 



Pagina 11 van 14 

hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen: alle 
van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Modern Story 
geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Modern Story niet in staat is haar 
verplichtingen na te komen.  

3. In geval van overmacht zal Modern Story zich naar redelijkheid inspannen om 
desgewenst te voorzien in een alternatieve oplossing. 

4. Als de overmachtsituatie zich voordoet op het moment dat de verplichtingen van 
Modern Story gedeeltelijk zijn nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is 
Modern Story gerechtigd om het reeds nagekomen c.q. na te komen gedeelte te 
factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen, als ware er sprake is 
van een afzonderlijke overeenkomst.  

5. Vanaf het moment dat de overmachtsituatie tenminste twee maanden heeft 
geduurd of blijvend van aard is, mogen beide partijen de overeenkomst door 
middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst 
(gedeeltelijk) ontbinden, zonder dat partijen aanspraak kunnen maken op enige 
schadevergoeding.  
 

Artikel 19: Geheimhouding 
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie 

die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben 
verkregen, tenzij zij bij wet of door de rechter hiervan worden verschoond. 
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of 
als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhoudingsplicht blijft 
bestaan na beëindiging van de opdracht. 

 

Artikel 20: Persoonsregistratie 
2. Door het aangaan van een overeenkomst met Modern Story wordt aan Modern 

Story toestemming gegeven voor automatische verwerking van de uit de 
overeenkomst verkregen persoonsgegevens. 

3. Deze persoonsgegevens zal Opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar 
eigen activiteiten. Opdrachtnemer zal de door haar verkregen persoonsgegevens 
beheren op de wijze die de wet voorschrijft.  
 
 

Artikel 21: Klachten 
1. Klachten over werkzaamheden van Modern Story en/of bezwaren tegen een factuur 

dienen zo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen 14 dagen na het einde van de 
opdracht, aan Modern Story te worden gemeld. 

2. Modern Story zal zich inzetten de best mogelijke oplossing met Klant te bereiken. 
3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting van Klant niet op. 

 
  

Artikel 22: Overige bepalingen 
1. Modern Story mag deze algemene voorwaarden wijzigen of aanvullen. 
2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Modern Story aan Klant medegedeeld. 
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3. Op alle rechtsverhoudingen tussen Modern Story en Klant is uitsluitend Nederlands 
recht van toepassing. 

4. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag en andere van toepassing zijnde 
Internationale wet- en regelgeving is uitdrukkelijk uitgesloten.  

5. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Modern Story is gevestigd is, 
behoudends dwingendrechtelijke bepalingen, uitsluitend bevoegd om kennis te 
nemen van eventuele geschillen tussen partijen. 

 
 
Aanvullende voorwaarden voor online cursussen en 
trainingen 
In deze aanvullende voorwaarden zal Modern Story aangeduid worden als “ik”. “Jij” bent de 
wederpartij, de natuurlijke of rechtspersoon die deelneemt aan mijn online cursus of training.  
 
 
Online cursus en training  
1. Zowel jij als particulier, medewerker of ondernemer kan deelnemen aan de online 
cursussen, trainingen en andere producten of diensten die ik aanbied. 
  
2. Ik deel mijn kennis, ervaring, tools en eventueel naslagwerk. Het is aan jou als cursist 
om hier voldoende tijd voor te reserveren en dit vervolgens te implementeren. Ik kan niet 
garanderen dat het volgen van de cursus, training of een andere dienst gegarandeerd 
het door jou gewenste, dan wel verwachte resultaat op zal leveren. Jij blijft altijd zelf 
verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals 
opgedaan tijdens een cursus of training. 
  
3. Mentorsessies / consultancy en andere aanvullende diensten dienen minimaal 24 uur 
van tevoren te worden afgezegd. Als je later dan 24 uur van tevoren het gesprek of de 
aanvullende dienst afzegt, komt dit gesprek te vervallen terwijl de betalingsverplichting 
blijft bestaan. 
 
4. Annuleren van een online product is niet mogelijk, gezien jij direct toegang tot al het 
cursusmateriaal krijgt. Jij accepteert hiermee afstand te doen van de wettelijke 
bedenktijd. 
  
 
Prijzen en betaling 
1. De prijzen van mijn online cursussen, trainingen, consultancy en diensten staan op 
mijn website Modernstory.nl. Deze prijzen zijn altijd exclusief BTW en andere heffingen 
van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, 
daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders 
aangegeven. 
 
2. Indien jij mijn aanbod aanvaardt en de online cursus aanschaft ontstaat direct een 
betalingsverplichting, die ook blijft bestaan wanneer jij niet de gehele cursus doorloopt of 
geen gebruik maakt van de ter beschikking gestelde content. 
 
3. Ik kan een inschrijving zonder opgaaf van redenen annuleren, waarna je het volledige 
factuurbedrag krijgt terugbetaald. 
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4. Ik kan de cursus uitbreiden, beperken of aanpassen wanneer ik dit nodig acht. Dit 
heeft geen invloed op de aanschafprijs. 
 
5. Bij betaling in termijnen ga je een betalingsverplichting aan. Ik kan bij betaling in 
termijnen de overeenkomst opschorten zo lang een volgende betaling niet wordt gedaan. 
 
 
Intellectueel eigendom/ gebruik materialen 
1. Op de teksten en materialen uit de online cursussen, trainingen, consultancy en 
diensten bezit ik de intellectueel eigendomsrechten. Tijdens en na de online cursussen, 
trainingen, consultancy en diensten mag je de materialen gebruiken voor persoonlijk 
gebruik. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk 
toestemming heb gegeven. 
 
2. Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te 
nemen in een eigen online cursus, event, training, coaching of soort gelijke, tenzij ik hier 
schriftelijk toestemming voor gegeven heb. 
 
3. Jij mag wel in beperkte mate gedeeltes van de content delen op social media wanneer 
jij dit materiaal voorziet van naamsvermelding. 
 
4. Ik zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is vervolgens jouw 
verantwoordelijkheid om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt 
gegeven op te slaan. 
 
5. Wanneer ik dit niet tijdig aan kan geven, bijvoorbeeld bij mijn overlijden, zullen mijn 
nabestaanden de cursus offline halen. Wanneer ik het offline halen van de content niet 
aan jou heb kunnen communiceren en jij redelijkerwijs onvoldoende tijd hebt gehad het 
gehele materiaal te doorlopen, zal worden gekeken of een compensatie passend is. 
 
 
Communicatie 
1. Tijdens deelname aan sommigen cursussen kun jij met andere deelnemers 
communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in de community. Jij verklaart 
geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd 
met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang tot mijn 
diensten. 
  
 
Klachten 
1. Mocht je ontevreden zijn over mijn online cursussen, trainingen, consultancy of andere 
ondersteuning, laat dit dan zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te 
sturen. Per mail ontvang ik een duidelijke omschrijving van jouw klacht, zodat ik hierop 
kan reageren en te herstellen waar mogelijk. Alleen klachten die duidelijk zijn 
omschreven kunnen in behandeling worden genomen. Deze klacht dien je binnen 14 
dagen na het verkrijgen van een product of dienst aan mij te melden. Ik zal jouw klacht 
zo snel mogelijk inhoudelijk behandelen. Tijdens deze periode blijft jouw 
betalingsverplichting wel bestaan. 
  
 
Privacy 
1. Ik neem de privacy van mijn deelnemers serieus en ik verwerk jouw 
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persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik houd mij aan de 
wettelijke regels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer 
informatie verwijs ik je door naar mijn privacyverklaring.  
 
 
Inloggegevens 
1. Jij kan voor een online cursus en training inloggegevens ontvangen. Jij bent zelf 
verantwoordelijk voor het veilig gebruik van deze gegevens en het bewaren daarvan. 
Indien online cursussen en trainingen niet onbeperkt beschikbaar zijn, zal ik de 
beschikbaarheid daarvan bij de online cursus en/of training vermelden.  
2. Jij mag verkregen inlogcodes van een online cursus of training nimmer aan derden 
verschaffen of doorsturen. 
 
  
 


