Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van PUBLISTRADA B.V.

Artikel 1
Definities
1.1 Opdrachtnemer: de besloten vennootschap Publistrada B.V, welke zich onder
meer bezig houdt met het ontwerpen van indoor – en outdoor communicatie,
alsmede de productie en montage van diverse reclamemiddelen, het leveren van
interieur en exterieur oplossingen en diverse presentatie – stand systemen.
1.2 Onder opdracht wordt verstaan: elk verzoek tot het verrichten van
werkzaamheden of tot het leveren van zaken of gegevens, in welke vorm dan ook
gedaan. Een opdracht zal mede geacht worden te zijn gegeven door toezending of
afgifte van gegevens of zaken aan de hand waarvan de werkzaamheden kunnen
worden verricht.
1.3 Onder opdrachtgever wordt verstaan: de natuurlijke of de rechtspersoon die met
het Publistrada in contact treedt in verband met een mogelijk te sluiten
overeenkomst of met Publistrada een overeenkomst heeft gesloten.
1.4 Schriftelijk en / of ontvangen: waar in deze voorwaarden wordt gesproken over
‘schriftelijk’ en/of ‘ontvangen’, wordt daaronder ook begrepen ‘per email’.
Artikel 2
Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn exclusief en met uitsluiting van alle
voorwaarden van de opdrachtgever van toepassing op al onze overeenkomsten, ook
op overeenkomsten ter zake de levering van diensten of de terbeschikkingstelling van
zaken. Ook indien de formulering van een bepaling uit deze voorwaarden is
toegespitst op een verkoopovereenkomst, is die bepaling, zonodig overeenkomstig,
tevens van toepassing op iedere andere met ons gesloten overeenkomst.
2.2 Eventuele afwijkingen van of aanvullingen op de algemene voorwaarden zijn
slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door partijen worden
overeengekomen. De overeengekomen afwijkingen of aanvullingen gelden slechts
eenmaal. Indien tussen partijen op een later moment een andere en / of nieuwe
overeenkomst tot stand komt, dan geldt deze versie van de algemene voorwaarden.
2.3 Indien een bepaling uit de algemene voorwaarden nietig is, vernietigd wordt of
op andere gronden daarop door partijen geen beroep kan worden gedaan, dan wordt
deze bepaling vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling, waarbij het
doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk in acht wordt
genomen. De overige bepalingen blijven in dat geval onverkort van kracht.
Artikel 3
Offertes
3.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle offertes
vrijblijvend en hebben zij een geldigheidsduur van 60 (zestig) dagen.
3.2 De offertes zijn gebaseerd op de gegevens die door de opdrachtgever zijn
verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat daarbij alle van belang zijnde
gegevens aan Publistrada zijn verstrekt.
3.3 In catalogi, brochures, afbeeldingen, schema's, maat en gewichtsopgaven en
dergelijke opgenomen gegevens zijn enkel indicatief en zijn aan wijzigingen
onderworpen.
Artikel 4
Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt uitsluitend tot stand indien de door opdrachtgever voor
akkoord ondertekende offerte binnen zestig dagen na dagtekening van de offerte
door Publistrada is ontvangen.
4.2 Indien in de acceptatie voorbehouden en/of wijzigingen ten opzichte van de
oorspronkelijk door Publistrada uitgebrachte offerte zijn aangebracht, dan komt de
overeenkomst in afwijking van het hiervoor in lid 1 bepaalde, pas tot stand op het
moment dat Publistrada de opdrachtgever schriftelijk heeft bericht met deze
voorbehouden en/of wijzigingen in te stemmen.
4.3 Eventueel later gemaakte aanvullingen of wijzigingen, alsmede (mondelinge)
toezeggingen door en/of afspraken met ondergeschikten en/of werknemers van
Publistrada en / of derden door Publistrada ter uitvoering van de overeenkomst
ingeschakeld, binden Publistrada niet dan nadat en voor zover zij door Publistrada
zelf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
4.4 Opdrachtgever zorgt ervoor dat Publistrada op de overeengekomen tijdstippen
en bij gebreke daarvan tijdig de beschikking krijgt over alle nuttige en noodzakelijke
informatie, documenten en gegevens die Publistrada voor het uitvoeren van de
opdracht nodig heeft.
4.5 Publistrada is niet gehouden de opdrachten en/of mededelingen, tekeningen,
berekeningen, beramingen e.d. van opdrachtgever en - voor zover aan de orde - de
functionele geschiktheid van door of namens opdrachtgever voorgeschreven
materialen op juistheid en/of geschiktheid te controleren. Opdrachtgever garandeert
dat de door hem aan Publistrada verstrekte informatie juist en volledig is.
Tekeningen, berekeningen en beramingen worden door opdrachtgever steeds
voorzien van de datum waarop deze door opdrachtgever uitgegeven zijn en een
versienummer. Tekortkomingen in de dienstverlening van Publistrada die het gevolg
zijn van onjuiste of onvolledige informatie afkomstig van opdrachtgever kunnen
Publistrada niet worden toegerekend. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade
die voortvloeit uit het feit dat de door opdrachtgever aan Publistrada verstrekte
informatie onjuist of onvolledig is. Opdrachtgever vrijwaart Publistrada voor elke
aanspraak, ook van derden, met betrekking tot het gebruik van door of namens
opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, beramingen en andere
gegevens.
4.6 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat meerwerk dient te
worden verricht, leggen partijen dat schriftelijk vast, alsmede de prijs waartegen het
meerwerk wordt uitgevoerd..

Artikel 5
Annulering of wijziging
5.1 Opdrachtgever kan de overeenkomst uitsluitend wijzigen of annuleren, indien de
beoogde wijziging of annulering uiterlijk binnen 8 (acht) dagen na de datum waarop
de acceptatie van de offerte door opdrachtgever Publistrada heeft bereikt, aan
Publistrada kenbaar is gemaakt en Publistrada schriftelijk met deze wijziging of
annulering instemt.
5.2 Bij gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door opdrachtgever,
is Publistrada bevoegd alle kosten die zij reeds in het kader van de uitvoering daarvan
heeft gemaakt, met een minimum van 20% van het totale geoffreerde bedrag, bij
opdrachtgever in rekening te brengen.
5.3 Indien een overeenkomst op verzoek van opdrachtgever en in onderling overleg
wordt gewijzigd, is Publistrada gerechtigd de door deze wijziging veroorzaakte extra
kosten bij opdrachtgever in rekening te brengen. De oorspronkelijke
overeengekomen levertijd zal in geval van een wijziging niet meer van kracht zijn.
5.4 Publistrada kan een offerte of een overeenkomst annuleren, indien zij de
annulering uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na de datum waarop de offerte is
uitgebracht, dan wel binnen 8 (acht) dagen na de datum waarop de overeenkomst
tot stand is gekomen, schriftelijk aan opdrachtgever kenbaar maakt.
5.5 Bij gedeeltelijke annulering blijft de offerte of overeenkomst voor het restant
intact.
Artikel 6
Eigendom
6.1 Publistrada blijft, totdat betaling aan Publistrada heeft plaatsgevonden van haar
facturen ter zake de overeenkomst alsmede totdat betaling aan Publistrada heeft
plaatsgevonden ter zake van mogelijke vorderingen wegens toerekenbaar
tekortschieten van de opdrachtgever in de nakoming van de overeenkomst, eigenaar
van de door Publistrada ten behoeve van opdrachtgever vervaardigde producten.
6.2 Publistrada zal voor zaken, die haar ter bewaring en gebruik, bewerking en
verwerking vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd, als goed huisvader
zorgdragen.
6.3 Onverminderd het in het vorige lid en elders in deze leveringsvoorwaarden
bepaalde, blijft het risico van deze zaken bij de opdrachtgever, die verplicht is deze
zaken voor zijn rekening, zowel voor schade aan als verlies van de goederen, alsmede
voor schade aan derden, ontstaan door of voortvloeiende uit die goederen, met
name ook vervolgschade, te verzekeren en verzekerd te houden.
Artikel 7
Levering
7.1 De opgegeven levertijd is geen fatale termijn tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
anders is overeengekomen.
7.2 Overschrijding van de levertijd geeft opdrachtgever niet het recht de
overeenkomst te ontbinden, tenzij opdrachtgever kan aantonen dat tijdige levering
voor hem binnen zijn bedrijfsvoering van essentieel belang is. De ontbinding dient in
dat geval schriftelijk en binnen uiterlijk vijf dagen na het verstrijken van de levertijd
plaats te vinden.
7.3 Overschrijding van de levertijd geeft opdrachtgever nimmer het recht om
schadevergoeding te vorderen, noch om zijnerzijds enige uit de overeenkomst
voortvloeiende verplichting niet na te komen.
7.4 Indien levering niet plaats kan vinden op de overeengekomen wijze door
oorzaken die te wijten zijn aan de opdrachtgever, is Publistrada gerechtigd om de
meerkosten die de afwijkende levering met zich meebrengt aan de opdrachtgever in
rekening te brengen.
7.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering van zaken
aan opdrachtgever ter plaatse waar Publistrada zijn bedrijf uitoefent. Digitale
afleveringen vinden plaats aan het door opdrachtgever daartoe opgegeven emailadres, dan wel (voor risico van opdrachtgever) door uploaden op een externe
server, dan wel door beschikbaar stellen op de server van (een hulppersoon van)
Publistrada.
Artikel 8
Betaling
8.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling
geschiedt zonder aftrek van enige korting, opschorting en/of beroep op verrekening,
tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
8.2 Publistrada is, ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gerechtigd om
vóór de aflevering voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de
uitvoering van de opdracht op te schorten dan wel te staken indien deze zekerheid
niet kan worden gegeven.
8.3 Bij gebreke van betaling binnen de aangegeven betalingstermijn, is de
opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In zodanig geval zijn alle vorderingen die
Publistrada op de opdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar en is de (zakelijke)
opdrachtgever, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling hierover vanaf dat
moment de contractuele rente van 1,5% per maand verschuldigd tot de datum van
de algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten die
Publistrada heeft.
8.4 Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten om bij gebreke van betaling
binnen de overeengekomen termijn te komen tot de invordering van de betreffende
vordering komen voor rekening van de opdrachtgever die niet tijdig heeft betaald. De
buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag,
met een minimum van € 100,00 exclusief omzetbelasting.
8.5 Betalingen worden op de eerste plaats aangewend ter betaling van gemaakte
kosten en renten en strekken eerst daarna in mindering op de factuurbedragen, met
dien verstande dat deze betalingen steeds eerst met de oudste vervallen facturen
worden verrekend.
8.6 Publistrada blijft eigenaar van de goederen en deze eigendom en gaat pas dan
over op de opdrachtgever op de dag waarop deze aan alle verplichtingen die hij
jegens Publistrada heeft, heeft voldaan. / de verschuldigde prijs, renten, kosten en
schadevergoedingen ter zake van de geleverde goederen inclusief voorafgaande
leveringen zal hebben voldaan. Het is verboden de betrokken goederen aan derden
tot zekerheid te laten strekken dan wel deze te verpanden.
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8.7 De opdrachtgever machtigt Publistrada of één of meer door Publistrada
aangewezen personen om - indien de opdrachtgever in gebreke is om aan zijn
verplichtingen te voldoen - de geleverde goederen (al dan niet verwerkt of bewerkt)
terug te halen en daartoe zonder nadere vergunning of mededeling de gebouwen
en/of terreinen van de opdrachtgever of waar hij de goederen heeft opgeslagen dan
wel bewaard, te betreden. De kosten hiervan alsmede alle schade, direct dan wel
indirect dan wel vervolgschade, hieruit voortvloeiende zijn voor rekening van de
opdrachtgever, die Publistrada ook vrijwaart voor alle schade van en/of door derden,
die uit dit terug halen voortvloeien.
8.8 De verplichtingen van de opdrachtgever jegens Publistrada verminderen door het
terughalen der goederen niet. Na nakoming daarvan binnen 2 weken kan de
opdrachtgever weer over de teruggehaalde goederen beschikken. Mocht zulks
binnen één maand niet zijn geschied, dan kan Publistrada de goederen tegen elk bod
verkopen. De opbrengst minus de kosten strekken dan in mindering op de totale
vordering op opdrachtgever.
Artikel 9
Retentierecht
9.1 Publistrada, die goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is gerechtigd
die goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die Publistrada
besteedt heeft ter uitvoering van opdrachten van opdrachtgever, onverschillig of
deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere goederen van de
opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft
gesteld. Het recht tot retentie kan Publistrada ook in geval de opdrachtgever in staat
van faillissement komt te verkeren, uitoefenen.
Artikel 10
Vertraging door de opdrachtgever
10.1 Indien de voortgang in de uitvoering van de opdracht door de opdrachtgever of
door overmacht aan zijn zijde intredende, wordt vertraagd, kan Publistrada de
daardoor aan haar zijde ontstane kosten een opdrachtgever doorberekenen. De
hoogte van deze kosten wordt bepaald in evenredigheid en in verhouding tot het
reeds voltooide deel van de opdracht en voor de overigens voor de gehele order
reeds gemaakte kosten.
Artikel 11
Klachten en Aansprakelijkheid
11.1 Eventuele klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend,
binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen en onder overlegging van bewijs dat
de klacht betrekking heeft op het door Publistrada feitelijk geleverde c.q.
gepresteerde. Na ommekomst van deze termijn vervalt het recht van opdrachtgever
om te klagen en wordt opdrachtgever geacht de levering akkoord te hebben
bevonden. Publistrada is, indien opdrachtgever te laat klaagt, niet verantwoordelijk
noch aansprakelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de goederen en/of het
gepresteerde.
11.2 De opdrachtgever zal in geen geval enige aanspraak tegen Publistrada kunnen
doen gelden nadat de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte daarvan ófwel in
gebruik heeft genomen, be- of verwerkt heeft, resp. in gebruik heeft doen nemen,
heeft doen be- of verwerken, ófwel aan derden heeft door geleverd.
11.3 Indien Publistrada in enig geval aansprakelijk zou zijn, dan is de hoogte en de
omvang van die aansprakelijkheid beperkt tot het door de opdrachtgever
daadwerkelijk betaald bedrag aan Publistrada exclusief de btw. Publistrada is nimmer
aansprakelijk voor immateriële schade, bedrijfs- en/of stagnatie-schade, ge- en
vervolgschade van opdrachtgever.
11.4 Gebreken in een deel van het geleverde, geven niet het recht tot weigering van
in ontvangst name van de gehele geleverde partij.
11.6 Publistrada is nimmer verantwoordelijk voor de gevolgen van fouten in
modellen, tekeningen en/of materialen, die door de opdrachtgever zijn verstrekt,
noch voor de gevolgen van moeilijkheden, optredende bij gebruik, be- of verwerking
van het door Publistrada overeenkomstig de door de opdrachtgever goedgekeurde
monsters of proeven geleverde.
11.7 Publistrada geeft, ingeval door de fabrikant op geleverde goederen en/of
diensten garantie wordt gegeven, nooit meer garantie dan de door die fabrikant
gegeven garantie.
11.8 Het door Publistrada in behandeling nemen van klachten, wil niet zeggen dat de
klachten terecht en/of tijdig zijn ingediend.
Artikel 12
Afwijkingen
12.1 Materiaal is steeds van handelskwaliteit. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur,
hardheid, dikte, enz., geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een
levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering
worden genomen; er kan dus niet op enkele exemplaren worden afgekeurd.
12.2 Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan
door Publistrada geleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.
12.3 Mocht Publistrada verkeerde goederen geleverd hebben, dan zal de
opdrachtgever dit direct aan Publistrada mededelen en hem in staat stellen het
verkeerde terug te (doen) halen en de juiste goederen af te leveren. De
opdrachtgever is aansprakelijk voor de gevolgen van onzorgvuldige bewaring van het
verkeerd geleverde.
Artikel 13
Overmacht
13.1 Indien Publistrada zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet
volledig kan nakomen ten gevolge van een Publistrada niet toerekenbare oorzaak,
waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, oorlog en oorlogsgevaar,
mobilisatie, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, diefstal, brand, ingrijpende
temperatuurschommelingen, waterschade, overstroming, aardbeving en andere
natuurrampen, verbeurdverklaring en andere overheidsmaatregelen, werkstaking,
stremming van vervoer, defecten aan machinerieën, niet-levering van noodzakelijke
materialen, half fabricaten of gegevens door derden, storingen in de levering van
energie, verminderde bereikbaarheid van gegevens, alles zowel in de onderneming
van Publistrada als bij ingeschakelde derden, worden die verplichtingen opgeschort
totdat Publistrada redelijkerwijs in staat kan worden geacht deze op de
overeengekomen wijze na te komen.
13.2 Indien op grond van overheidswege gestelde voorschriften en / of uit
veiligheidsoverwegingen, van Publistrada niet kan worden gevergd dat hij de
opdracht (verder) uitvoert, heeft Publistrada het recht de nakoming van zijn
verplichtingen op te schorten.

13.3 De opdrachtgever heeft, in geval een situatie als bedoeld in lid 1 of lid 2 van dit
artikel zich voordoet, niet het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden, noch ontstaat in die gevallen voor Publistrada een verplichting tot
vergoeding van enige schade.
Artikel 14
Ontwerpen, test en proeven
14.1 De opdrachtgever is gehouden de door Publistrada aan hem ter controle ter
beschikking gestelde ontwerpen, tests, (proef)afdrukken en (of) (proef)modellen
zorgvuldig en met bekwame spoed op fouten en gebreken te controleren en zijn
oordeel aan Publistrada te doen toekomen.
14.2 Goedkeuring zijdens de opdrachtgever geldt als erkenning dat Publistrada de
aan de proeven voorafgaande en daarmee verbonden werkzaamheden
overeenkomstig de opdracht heeft uitgevoerd.
14.3 Indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn in het eerste lid genoemde
verplichting, geldt dit als goedkeuring in de zin van het tweede lid.
14.4 Elk(e) op verzoek van de opdrachtgever vervaardigd ontwerp, test, (proef)afdruk
en (of) (proef)model wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht,
tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten hiervan in de prijs zijn
inbegrepen.
Artikel 15
Prijzen
15.1 Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van
prijswijziging.
15.2 Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen van Publistrada:
• gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de offerte geldende hoogte van
inkoopprijzen, vrachtkosten, verzekeringspremies en andere kosten;
• gebaseerd op levering vanaf het vestigingsadres van Publistrada, magazijn of
andere opslagplaats;
• exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
• vermeld in euro’s. Eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
15.3 Ingeval van verhoging van een of meer kostprijsbepalende factoren na het
uitbrengen van een offerte is Publistrada gerechtigd deze door te berekenen aan de
opdrachtgever voor zover de verhoging Publistrada ten tijde van het uitbrengen van
de offerte in redelijkheid niet bekend kon zijn.
15.4 Bij samengestelde offertes bestaat geen verplichting tot levering van een
gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in de offerte vermelde
bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
Artikel 16
Intellectueel eigendomsrecht
16.1 Alle bij de uitvoering van de opdracht tot stand gekomen zaken en werken
worden geacht in hun geheel en uitsluitend volgens de inzichten van Publistrada tot
stand te zijn gekomen. Publistrada is derhalve uitsluitend rechthebbende op ieder
auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht dat ontstaat op alle bij uitvoering
van de opdracht vervaardigde zaken en werken, alsmede op de in de opdracht
bedoelde eindproducten.
16.2 Alle intellectuele eigendomsrechten op van Publistrada afkomstige of door hem
gebruikte werkwijzen, adviezen etc. zullen zowel tijdens als na de uitvoering van de
opdracht uitdrukkelijk aan Publistrada (blijven) toebehoren, een en ander ongeacht
het aandeel in de totstandkoming daarvan van de opdrachtgever zelf of van bij de
uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden. Het in dit lid bepaalde geldt ook
indien de desbetreffende werkzaamheden of zaken als afzonderlijke post op de
offerte, in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
16.3 De opdrachtgever verkrijgt slechts een gebruiksrecht, dat bovendien beperkt is
tot de in de opdracht begrepen afgeleverde zaken en (of) gegevens. Meer in het
bijzonder geldt dat het resultaat van enige werkzaamheid waardoor intellectuele
eigendomsrechten zijn ontstaan, noch aan derden ter bewerking of verveelvoudiging
beschikbaar mogen worden gesteld, noch door de opdrachtgever zelf mogen worden
bewerkt of verveelvoudigd. De uitoefening van deze rechten – openbaarmaking of
overdracht van gegevens daaronder begrepen – is zowel tijdens als na de uitvoering
van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Publistrada voorbehouden.
16.4 Bij overtreding van het in artikel 16.3 gestelde, verbeurt de opdrachtgever aan
Publistrada een direct opeisbare boete van € 2.000,= per overtreding en € 250,= per
dag(deel) dat de overtreding duurt, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is
vereist, en onverminderd het recht van Publistrada op vergoeding door de
opdrachtgever van alle voor Publistrada daaruit voortvloeiende schade.
16.5 Opdrachtgever zal nimmer de intellectuele en/of industriële eigendomsrechten
van Publistrada aanvechten of betwisten, noch pogingen ondernemen om één of
meer van deze rechten te registreren of anderszins te zijner gunste bescherming van
deze rechten te verkrijgen.
16.6 Opdrachtgever zal Publistrada direct informeren, indien hem blijkt dat een
derde (mogelijk) inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van
Publistrada.
Artikel 17
Toepasselijk recht
17.1 Op al onze overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Artikel 18
Bevoegde rechter
18.1 Alle geschillen die bij de uitvoering van of in verband met de met ons gesloten
overeenkomst mochten ontstaan, zullen aanhangig gemaakt worden bij de rechtbank
in het arrondissement waar Publistrada gevestigd is. Publistrada heeft het recht om
een geschil ook aan de bevoegde rechter van de woon- dan wel vestigingsplaats van
de opdrachtgever voor te leggen.
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