Artikel 1: Algemeen
1. Algemene voorwaarden van 'Overboom Tekst en Zo’, hierna te noemen ‘Overboom’, gevestigd te Driel.
2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten, van welke aard dan ook, aangegaan door
Overboom met één of meer opdrachtgevers tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden
gelden uitsluitend indien en voor zover deze door Overboom uitdrukkelijk en schriftelijk zijn goedgekeurd.
3. Overboom is te allen tijde gerechtigd de tekst van deze algemene voorwaarden aan te passen en opnieuw vast te stellen. Alsdan is
steeds de nieuwste tekst van deze algemene voorwaarden van toepassing.
4. Indien 'botsing van voorwaarden' optreedt tussen deze voorwaarden en die van de opdrachtgever, komen opdrachtgever en
Overboom schriftelijk overeen wiens voorwaarden prevaleren en wiens voorwaarden uitdrukkelijk worden afgewezen.
5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige
bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Overboom en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden
teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel
mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
Artikel 2: Offertes en overeenkomsten
1. Elke offerte is vrijblijvend en geldt voor acht dagen na dagtekening, tenzij anders op de offerte is genoemd.
2. Overboom is slechts aan een offerte gebonden indien de schriftelijk acceptatie van opdrachtgever binnen acht dagen na de
dagtekening in het bezit is van Overboom.
3. De schriftelijke acceptatie van de opdrachtgever wordt door Overboom bevestigd door middel van een ondertekende schriftelijke
opdrachtbevestiging. Op dat moment is er derhalve een overeenkomst tussen Overboom en de opdrachtgever tot stand gekomen.
4. Ingeval de inhoud van de werkzaamheden, hoeveelheid woorden, hoeveelheid pagina’s, etc. en daarmee de aantallen genoemd in
een offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst wijzigen, dan behoudt Overboom zich het recht voor met voorafgaande kennisgeving,
doch zonder (nadere) toestemming van de opdrachtgever overeenkomstig de wijzigingen in rekening te brengen tegen de daarvoor
alsdan geldende tarieven en is de opdrachtgever verplicht tot betaling daarvan.
5. In geval van een mondelinge acceptatie van de offerte of mondelinge wijzigingen betreffende de opdracht door de opdrachtgever is
Overboom niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit de uitvoering van de opdracht.
6. Overboom vermeldt in offertes prijzen exclusief btw, reisuren, reis- en verblijfskosten tenzij anders vermeld in de offerte. Aan een
oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden. Indien het om een uitgewerkt voorstel gaat, dat min of meer een werkplan bevat,
indien voor het maken van een offerte veel rekenwerk verricht moet worden of indien de offerte anderszins meer dan twee uur werk
vraagt, dan worden aan de werkzaamheden kosten verbonden worden, tenzij anders overeengekomen.
7. Bij een looptijd van een opdracht van meer dan een jaar behoudt Overboom het recht jaarlijks de tarieven, de dienstverlening en/of
de voorwaarden aan te passen; Overboom zal de opdrachtgever hierover tijdig informeren.
8. In geval van maatregelen van overheidswege, welke prijsverhogend werken, en waaronder, doch niet uitsluitend, te verstaan
tussentijdse verhogingen en/of toeslagen op goederen en/of lonen of sociale lasten, is Overboom gerechtigd om de overeengekomen
prijzen te verhogen en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen; eventuele directe of indirecte, uit wettelijke maatregelen voortvloeiende
extra kosten mogen, met ingang van de eerstvolgende factuurdatum aan de opdrachtgever worden doorberekend.
9. Wijzigingen van prijzen van materialen en/of halffabricaten benodigd voor de opdracht, welke intreden na aanvaarding van de
opdracht, kunnen aan de opdrachtgever worden doorberekend.
Artikel 3: Wijziging, opschorting en ontbinding
1. Indien in de acceptatie van een offerte voorbehoud of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht komt de
overeenkomst pas tot stand, indien Overboom schriftelijk bericht geeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.
2. Overschrijdingen van offertes tot 10% worden als begrotingsrisico door de opdrachtgever geaccepteerd en hoeven dan ook niet als
zodanig te worden gemeld.
3. Behoudens in de gevallen waarin deze voorwaarden voorzien, is een opdrachtgever nimmer gerechtigd een eenmaal gesloten
overeenkomst te annuleren, tenzij Overboom met annulering instemt.
4. Overboom is gerechtigd, door een enkele schriftelijke mededeling, elke met een opdrachtgever gesloten overeenkomst te ontbinden
indien blijkt dat de opdrachtgever informatie heeft achtergehouden op basis waarvan Overboom, indien zij met deze informatie bekend
was geweest, de overeenkomst niet, of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan of indien achteraf blijkt dat onjuiste
informatie door een opdrachtgever werd verstrekt.
5. Elk der partijen heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te
ontbinden zodra faillissement, surseance van betaling van en/of beslaglegging onder de betreffende partij dreigt of daadwerkelijk
plaatsvindt. En/of indien de onderneming van één der partijen wordt geliquideerd of haar huidige activiteiten staakt. Hetgeen door
middel van een schriftelijke verklaring aan de wederpartij dient te worden medegedeeld.
6. Wanneer een toestand intreedt als bedoeld in artikel 3.4 en 3.5, zal Overboom het recht hebben om, zonder sommatie,
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, het totaal der openstaande facturen in zijn geheel ineens op te vorderen van de
opdrachtgever.
7. Onverminderd hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, is ieder der partijen gerechtigd een overeenkomst zonder rechtelijke
tussenkomst te ontbinden indien de andere partij, ook na schriftelijke sommatie met een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke
ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming, tekortschiet in de nakoming van
wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

8. Indien de opdrachtgever op het moment van ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij
de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door Overboom nog niet is uitgevoerd.
9. Bedragen die Overboom voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst
heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
10. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert, behoudt Overboom zich het recht voor om volledige nakoming van de
overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen. Overboom is niet verplicht teksten die nog niet gereed zijn te leveren.
11. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert, is hij voorts verplicht Overboom te vrijwaren tegen vorderingen van derden als
gevolg van de annulering van de opdracht.
12. Onverminderd zijn wettelijke opschortingsrechten zal Overboom ingeval van toerekenbare tekortkoming van de opdrachtgever ook
het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, of deze geheel of ten dele, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden,
zulks te zijner keuze.
Artikel 4: Uitvoering, rapportage en garantie
1. Overboom zorgt ervoor dat de werkzaamheden op vakbekwame wijze en naar beste inzicht en vermogen zullen worden uitgevoerd.
Tekstwerkzaamheden zullen in goed Nederlands en in de voorkeurspelling geschreven zijn, tenzij vooraf een andere spelling wordt
overeengekomen.
2. Ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst zal de opdrachtgever Overboom steeds volledige medewerking verlenen, tijdig
alle nuttige en nodige informatie, dan wel de toegang hiertoe, verschaffen en zorgen voor de in redelijkheid benodigde faciliteiten.
3. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie niet tijdig aan Overboom is verstrekt, heeft Overboom het
recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke
tarieven bij opdrachtgever in rekening te brengen.
4. De in de opdrachtbevestiging genoemde leverings- of verspreidingstermijnen worden geacht bij benadering te zijn overeengekomen,
behoudens ingeval een eventueel genoemde termijn uitdrukkelijk, schriftelijk en voor Overboom kenbaar als fataal is benoemd.
5. De binding van Overboom aan een overeengekomen fatale termijn vervalt indien de opdrachtgever wijziging in de specificaties van
het werk wenst of het bepaalde van artikel 4.3 niet nakomt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud
Overboom in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door haar planmatig in tijd vastgestelde inzet van
productiecapaciteit.
6. Overboom is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met behulp van derden te laten uitvoeren.
7. In geval Overboom om wat voor redenen dan ook niet (meer) in staat is de opdracht uit te voeren, zal Overboom naar beste kunnen
trachten andere, vakbekwame, personen als vervanger voor te stellen. Indien binnen zes weken nadat de noodzaak tot vervanging is
gebleken door de opdrachtgever is vastgesteld dat hieraan door Overboom niet kan worden voldaan, is de opdrachtgever gerechtigd
naar eigen goeddunken te handelen teneinde voor adequate vervanging zorg te dragen.
8. Indien Overboom verwacht dat de vervanging zoals in de laatste volzin van artikel 4.5 vermeld de resultaten van de dienstverlening
die tot zijn verantwoordelijkheid behoren, in negatieve zin zullen beïnvloeden, is Overboom gerechtigd de overeenkomst met
onmiddellijke ingang te beëindigen.
9. Wanneer de situatie als bedoeld in artikel 4.6 intreedt, zal Overboom het recht hebben om, zonder sommatie of ingebrekestelling of
rechterlijke tussenkomst het totaal der openstaande facturen in zijn geheel ineens op te vorderen bij de opdrachtgever.
10. Klachten over de door Overboom verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na de ontdekking,
doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Overboom.
11. Indien een klacht gegrond is, zal Overboom de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij de opdrachtgever
aangeeft dat dit inmiddels voor hem zinloos is geworden. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet
meer mogelijk of niet meer zinvol is, zal Overboom slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 5.1 tot en met 5.6.
Artikel 5: Aansprakelijkheid
1. Overboom is ter zake van wanprestatie slechts aansprakelijk, indien na deugdelijke ingebrekestelling, opdrachtgever de
overeenkomst tussentijds beëindigt. De tussentijdse beëindiging heeft geen terugwerkende kracht. De aansprakelijkheid van Overboom
beperkt zich tot de extra kosten van opdrachtgever die het direct gevolg zijn van het door een ander afmaken van de onvoltooide
opdracht.
2. Behoudens de aansprakelijkheid zoals in artikel 5.1 vermeld en/of schade ontstaan door opzet of door grove schuld van Overboom,
kan Overboom niet aansprakelijk worden gesteld voor enige andere schade, waaronder, doch niet uitputtend, schade door derden
veroorzaakt, gevolgschade, gederfde omzet en/of winst, reputatieschade en schade veroorzaakt door discontinuïteit.
3. De opdrachtgever vrijwaart Overboom voor aanspraken van derden, waaronder begrepen de medewerkers van de opdrachtgever, ter
zake van schade die verband houdt met de door Overboom geleverde producten of anderszins met de tussen de opdrachtgever en
Overboom gesloten overeenkomst
4. Overboom kan nimmer (financieel) aansprakelijk worden gesteld voor het kwalitatieve en inhoudelijke eindproduct. De opdrachtgever
heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en
aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart Overboom tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of
toekomstige wetgeving, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Overboom.
5. De totale aansprakelijkheid uit hoofde van de dienstverlening door Overboom is in geen geval hoger dan een bedrag gelijk aan het
overeengekomen totaalbedrag ter zake van de dienstverlening. In geval van deelbetalingen tijdens een doorlopende opdracht is het
bedrag in geen geval hoger dan een bedrag gelijk aan het door Overboom gemiddelde gefactureerde deelbedrag ter zake van de

dienstverlening gerekend over de laatste drie maanden.
6. De aansprakelijkheid van Overboom jegens een opdrachtgever is steeds beperkt tot maximaal het bedrag dat door de
verzekeringsmaatschappij van Overboom wordt uitgekeerd. Overboom zal op verzoek van de opdrachtgever informatie verstrekken
over haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
7. Overboom is niet aansprakelijk voor schade die is gedekt door enige door de opdrachtgever gesloten verzekering.
8. Overboom is niet aansprakelijk voor schade indien de opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen na constatering van het schadevoorval
Overboom per aangetekend schrijven aansprakelijk heeft gesteld, en Overboom, doordat de opdrachtgever niet binnen de genoemde
termijn deze mededeling heeft gedaan, in zijn mogelijkheden is beperkt een onderzoek naar de schade en de oorzaken daarvan in te
stellen.
9 Alle aanspraken van de opdrachtgever en derden vervallen indien deze niet binnen één jaar nadat de opdrachtgever respectievelijk de
derde bekend was of redelijkerwijze kon zijn, met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert, bij de bevoegde rechter aanhangig zijn
gemaakt.
Artikel 6: Belemmeringen
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst door een van de partijen wordt geconstateerd, dat omstandigheden een behoorlijke
uitvoering belemmeren of dreigen te belemmeren, dan wel bij een van de partijen gerede twijfel ontstaat aan de in redelijkheid te
verwachten kwalitatieve resultaten binnen het overeengekomen bedrag, is deze partij gehouden de andere partij hiervan onverwijld in
kennis te stellen teneinde gezamenlijk na te gaan hoe deze belemmeringen kunnen worden opgeheven.
2. Indien de in artikel 6.1 genoemde belemmeringen niet kunnen worden opgeheven, kan de overeenkomst met inachtneming van een
opzegtermijn van één maand door een of beide partijen worden beëindigd.
Artikel 7: Niet toerekenbare tekortkoming / overmacht
1. Iedere vreemde oorzaak en/of buitengewone omstandigheid, die in redelijkheid niet tot het risico van één van beide partijen behoort,
leveren voor Overboom overmacht op. Dit ontheft Overboom van verplichtingen tot uitvoering van de opdracht, zonder dat de
opdrachtgever recht op schadevergoeding van welke aard dan ook of hoe ook genaamd kan eisen.
2. Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van Overboom ontslaat Overboom van het nakomen van de overeengekomen
leveringstermijn of van zijn leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden
en interest kan doen gelden.
3. Indien een der partijen gedurende een periode van meer dan twee maanden wegens overmacht zijn verplichtingen niet kan nakomen,
is de andere partij gerechtigd met onmiddellijke ingang zonder rechtelijke tussenkomst, zulks geheel ter eigen beoordeling, om òf de
overeenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben
opgehouden te bestaan.
4. De opdrachtgever dient in het geval van tussentijdse beëindiging wegens overmacht de verschuldigde gedeelten van de
overeengekomen prijs alsnog te voldoen over de tijd voordat de toestand van overmacht intrad.
Artikel 8: Betaling
1. Alle betalingen dienen, zonder aftrek of verrekening van welke aard dan ook, binnen vijftien kalenderdagen na factuurdatum, te
geschieden door bijschrijving op de opgegeven bankrekening van Overboom. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten
de betalingsverplichting niet op.
2. Indien betaling in termijnen is overeengekomen dient deze telkens plaats te vinden uiterlijk vijftien kalenderdagen na de dagtekening
van de desbetreffende termijnfactuur.
3. Overboom kan, indien nodig, zowel vóór als na de totstandkoming van een overeenkomst, van elke opdrachtgever zekerheidsstelling
verlangen voor de voldoening van zijn vordering. Indien die zekerheidsstelling niet binnen een redelijke termijn wordt gegeven, is
Overboom gerechtigd de overeenkomst door een enkele schriftelijke mededeling te ontbinden of op te schorten. Overboom behoudt
zich het recht voor om schadevergoeding te vorderen.
4. Overboom is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de termijn is ontvangen, gerekend vanaf de dag waarop
betaling uiterlijk plaats had moeten vinden, aan de opdrachtgever een rentevergoeding te vorderen over het verschuldigde bedrag tegen
een rente die gelijk is aan het promessedisconto van de Nederlandse Bank, vermeerderd met 3%.
5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten,
in de tweede plaats van de opeisbare facturen die het langst openstaan, ongeacht de vermeldingen ter zake door opdrachtgever op
betalingsbewijzen.
6. Overboom is voorts gerechtigd, buiten hoofdsom en rente, om van de opdrachtgever alle door de niet betaling veroorzaakte kosten,
zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, te vorderen, waaronder begrepen de kosten in alle instanties van Overboom zelf, advocaat,
procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en/of incassobureau. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom
met een minimum van 100,00 euro.
Artikel 9: Intellectuele eigendomsrechten
1. Alle intellectuele eigendomsrechten die ten aanzien van de door Overboom verleende diensten kunnen worden uitgeoefend op grond
van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving, berusten bij Overboom.
2. Bij inbreuk op het auteursrecht is de opdrachtgever schadevergoeding verschuldigd. Als inbreuk op het auteursrecht van Overboom
wordt beschouwd: publicatie van haar werk voor een ander gebruik dan overeengekomen; hergebruik van haar werk zonder
toestemming; aantasting van haar werk en publicatie zonder naamsvermelding.

3. De ideeën en de toelichting daarop, die in de offerte of het voorstel voor een bijdrage zijn vervat blijven eigendom van Overboom.
Ongeoorloofd gebruik ervan betekent een schadeplichtige inbreuk op grond van Burgerlijk Wetboek Boek 6 Artikel 162.
4. Overboom behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de dienstverlening toegenomen kennis voor andere doeleinden te
gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
5. De opdrachtgever ontvangt van Overboom een licentie voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken, die door
Overboom in de uitvoering van een opdracht ten behoeve van de opdrachtgever worden gemaakt. Deze licentie geldt slechts zolang de
opdrachtgever voldoet aan de financiële verplichtingen, die verband houden met de beschikbaarstelling van het auteursrechtelijk
beschermde werk. De licentie geldt uitsluitend voor gebruik van het betreffende werk door de opdrachtgever zelf, of voor zijn
rechtsopvolgers. Gebruik door derden is niet toegestaan dan na schriftelijke toestemming.
6. Overboom verleent bij levering een exclusieve licentie voor het eenmalige publicatierecht en wel uitsluitend voor het
overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden. Dit geldt ook voor plaatsing
van de tekst in enig ander medium dan waarvoor hij volgens de opdracht werd geschreven.
7. Indien de opdrachtgever de bijdrage opnieuw gebruikt in dezelfde of vergelijkbare vorm bedraagt de vergoeding, ongeacht het
gebruiksdoel, in beginsel honderd procent van het oorspronkelijke honorarium. Indien Overboom extra werkzaamheden moet verrichten
of extra kosten moet maken, komen de kosten daarvan bovenop het genoemde honorarium.
8. Elk gebruik van een bijdrage dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt
Overboom een vergoeding toe van tenminste driemaal het overeengekomen honorarium.
9. Alle door Overboom verstrekte stukken; zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, hand-outs, zijn
uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Overboom
worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
10. Het is de opdrachtgever en/of derden niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen aan een door hem reeds eerder goedgekeurd
of reeds in gebruik zijnde model, ontwerp, foto enzovoort, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Overboom. Bij ingrijpende
wijziging van de geleverde tekst die niet de goedkeuring van Overboom krijgt, kan zij op grond van de Auteurswet het gebruik van haar
tekst verbieden. In dat geval is de opdrachtgever verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Indien deze situatie leidt tot het
tussentijds beëindigen van de overeenkomst, is de opdrachtgever verplicht tot een schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel
van de opdracht.
11. Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen
bestaan. De opdrachtgever moet deze bezwaren bij het verlenen van de opdracht ter kennis van Overboom brengen en Overboom
moet deze bezwaren aanvaarden. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend
bezwaar. Overboom kan eisen dat haar naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.
Artikel 10: Geheimhouding
1. Partijen zullen maatregelen treffen om geheimhouding te doen verzekeren met betrekking tot alle vertrouwelijke gegevens waarvan
ieder der partijen kennis neemt in het kader van de opdracht.
2. In geval van beëindiging van een overeenkomst, om welke reden dan ook, blijven de bedoelde geheimhoudingsplichten in stand.
3. Overboom legt in principe alle teksten ter inzage voor aan de geïnterviewde, daar deze recht hebben op inzage van de te publiceren
tekst.
Artikel 11: Geschillen en toepasselijk recht
1. Op alle overeenkomsten van Overboom is Nederlands recht van toepassing, de toepasselijkheid van andere rechtstelsels wordt
uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, waaronder de enkele invordering van het
verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke rechter van de vestigingsplaats van Overboom aanhangig worden gemaakt voor zover de
Burgerlijke rechter daartoe wettelijk bevoegd is.
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