V o o r e en b ij z on d e r , l e ef b aa r in t e r i eu r en g o ed m aak w e rk .

Algemene voorwaarden 2017

In geval van een ontwerp, zal op de door ons nader overeen te komen datum het ontwerp aan
u gepresenteerd worden, waarbij u kunt aangeven of het overeenkomt met uw wensen.
Hierna zullen we gaan bepalen wie er voor de uitvoering zorg draagt.
Het uurtarief bij een ontwerp bedraagt € 85,=, met een minimum bedrag van €250,00
inclusief 21% BTW. Bij maakwerk wordt niet o.b.v. een uurtarief gewerkt.
De offertes zijn tot 1 maand na offertedatum geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen
ondergaan door bijvoorbeeld veranderingen in de werkzaamheden of prijswijzigingen van
producten.
Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan deze
opdrachtnemer wenst te verstrekken, dient hij de opdrachtnemer, onder vermelding van de
namen van deze anderen, hiervan direct op de hoogte te stellen.
De opdrachtnemer heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid
om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.
Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die de opdrachtnemer voor de
uitvoering van de opdracht maakt, zoals o.a. de reiskosten, voor vergoeding in aanmerking.
Bij het niet geven van de opdracht na het 1e /oriëntatie gesprek worden de tot dan toe
eventueel gemaakte kosten alsnog in rekening gebracht.
Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding,
het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte
werkzaamheden te betalen. De schadevergoeding zal ten minste omvatten de kosten
voortvloeiend uit de door de opdrachtnemer op eigen naam voor de vervulling van de
opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 30% van het resterende deel van
het honorarium welke de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd
zou zijn.
Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien na het
verstrijken van deze termijn de door de opdrachtnemer nog geen (volledige) betaling is
ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de
wettelijke rente. Alle door de opdrachtnemer gemaakte kosten, zoals proceskosten en
buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische
bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen
ten lasten van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste
10% van het factuurbedrag met een minimum van € 113,45.
Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de
opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te
gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie
te vervallen.
De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in het materiaal dat
door de opdrachtgever ter hand is gesteld, misverstanden of fouten ten aanzien van de
uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in de
handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige,
deugdelijke en duidelijke gegevens / materialen, fouten van door of namens de opdrachtgever
ingeschakelde derden, gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van
prijsopgaven van toeleveranciers.
Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de
opdracht is voltooid. Op de Wooden MyWorld©2006 vervalt de schadegarantie na aankoop of,
indien overeengekomen, na plaatsing door DailyLiving.
Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit en met de opdrachtnemer gesloten
overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele
onderneming.
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