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Voorwaarden

Met deze voorwaarden, ingaande 6 juli 2015,
vervallen alle voorgaande voorwaarden en bepalingen.

Over de prijs valt alleen vooraf te onderhandelen. Alle offertes en aanbiedingen van BJ-ontwerpen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor
aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het
product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is BJ-ontwerpen daaraan niet gebonden. De overeenkomst
komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij BJ-ontwerpen anders aangeeft.
Voor telefonische opdrachten of wijzigingen van opdrachten aanvaardt BJ-ontwerpen geen verantwoordelijkheid, tenzij deze schriftelijk door BJ-ontwerpen
is bevestigd. De schriftelijke bevestiging door BJ-ontwerpen is bindend tussen partijen.
Mocht opdrachtgever na het geven van de opdracht besluiten om de opdracht in te trekken, dan worden de al gemaakte kosten wel in rekening gebracht
bij opdrachtgever.
De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn altijd exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend-, print-, druk- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
Een samengestelde prijsopgave verplicht BJ-ontwerpen niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de
opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
BJ-ontwerpen is gerechtigd meerwerk in rekening te brengen aan de opdrachtgever. Als meerwerk wordt beschouwd al datgene dat BJ-ontwerpen, hetzij op
verzoek of last van de opdrachtgever, hetzij naar eigen inzicht moet verrichten boven de in de overeenkomst omschreven werkzaamheden. BJ-ontwerpen is
gerechtigd om opdrachten of een onderdeel daarvan uit te laten voeren door derden.
BJ-ontwerpen heeft het recht om bij het verrichten van diensten met een factuurwaarde lager dan € 50,- boven en naast de koopsom een afzonderlijk bedrag
aan administratie- en/of behandelingskosten in rekening te brengen.
BJ-ontwerpen spant zich ervoor in om aan haar gegunde opdrachten zorgvuldig uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te
behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professioneel handelend ontwerpbureau kan en mag
worden verwacht.
Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van benodigde informatie (welke rederlijkerwijs nodig of wenselijk is) om een tijdige en juiste
levering door BJ-ontwerpen mogelijk te maken, zoals zorgdragen voor het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens, bestanden
en/of materialen, waarvan BJ-ontwerpen aangeeft of waarvan de opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor
het uitvoeren van de overeenkomst (zoals: tekst, te gebruiken foto’s, andere afbeeldingen, bestanden, informatie, etc.).
De opdrachtgever vrijwaart BJ-ontwerpen voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door de opdrachtgever verstrekte
materialen, bestanden en/of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
Indien BJ-ontwerpen tengevolge van overmacht niet of niet tijdig kan leveren, heeft BJ-ontwerpen het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen,
zonder tot enige schadevergoeding aan de opdrachtgever gehouden te zijn. Overmacht is aanwezig in alle gevallen dat het overschrijden van de levertijd
niet te wijten is aan de schuld van BJ-ontwerpen. Als voorbeeld van overmacht geldt onder meer: storing in het bedrijf van BJ-ontwerpen of van toeleveranciers van BJ-ontwerpen, het te laat aanleveren van materialen door toeleveranciers en/of opdrachtgever van BJ-ontwerpen, en ook lichamelijke omstandigheden (bijv. ernstige ziekte, ziekenhuisopname of overlijden) van Berber van der Meer (ontwerper & eigenaar van BJ-ontwerpen).
Op alle ontwerpen die door BJ-ontwerpen zijn vervaardigd, al dan niet in opdracht van opdrachtgever, rust auteursrecht en blijven intellectueel eigendom
van Berber van der Meer (ontwerper & eigenaar van BJ-ontwerpen). Het is niet toegestaan ontwerpen of delen van ontwerpen te gebruiken, kopiëren, te
wijzigen, voor andere doeleinden te gebruiken, af te drukken of op enige andere wijze te reproduceren -zowel digitaal als fysiek- zonder onze uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming. BJ-ontwerpen behoud daarbij altijd het recht om ontwerpen te gebruiken voor haar portfolio.
Alles wat BJ-ontwerpen ontwerpt en/of maakt mag niet door de opdrachtgever gebruikt worden tot er overgegaan is tot betaling.
Opdrachtgever ontvangt producten standaard digitaal als drukbestand (daar wordt onder verstaan een hoge resolutie pdf-bestand, indien nodig voorzien
van benodigde afloop en snijtekens). Digitale bestanden zijn geen drukproeven, uitvoering en kleuren kunnen onder andere onder invloed van
papier/materiaal afwijken. Of voor online gebruik een .jpg in standaard resolutie voor online gebruik.
Het ontvangen van werkbestanden (daaronder wordt verstaan het bestand waarin het ontwerp geproduceerd is; Illustrator-, Indesign- en/of Photoshopbestanden. Hieronder kunnen ook Word-, Excel- en/of Powerpointbestaden vallen) is niet inbegrepen in de prijs, tenzij nadrukkelijk schriftelijk aangegeven.Voor
het ontvangen van deze bestanden worden extra kosten in rekening gebracht boven en naast de koopsom.
Bij de afkoop van druk- en/of werkbestanden worden na betaling van het overeengekomen bedrag de overeengekomen bestanden aangeleverd volgens
bovenstaande specificaties. Het auteursrecht en eigendom blijft te allen tijde bij BJ-onwerpen, er wordt bij overeenkomst schriftelijk vastgelegd voor welke
doeleinden opdrachtgever bestanden mag gebruiken en er mogen zonder schriftelijke toestemming van BJ-onwerpen geen wijzigingen aangebracht worden
in het ontwerp.
Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met BJ-ontwerpen, verkrijgt hij het recht tot gebruik van het
resultaat van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt.
Alle betalingen moeten aan BJ-ontwerpen geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, zonder enige aftrek of compensatie, tenzij uitdrukkelijk anders
is overeengekomen.
Voor opdrachten, welke een lange bewerkingstijd vereisen, kan betaling bij gedeelten worden verlangd, waarvoor de bedragen en perioden vooraf dienen
te worden overeengekomen met uitzondering van opdrachten waarbij vooraf niet te voorzien was dat deze langere verwerkingstijd zouden vergen. In dat
geval is BJ-ontwerpen gerechtigd aan het einde van iedere kalendermaand de uitgevoerde werkzaamheden en/of deelleveringen te factureren.
Bij niet betaling brengt BJ-ontwerpen administratie kosten in rekening voor het versturen van herinneringen.
Na maximaal 3 herinneringing worden er gerechtelijken en/of buitengerechtelijke incasso maatregelen getroffen.
Alle kosten voor deze gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incasso zijn voor rekening van de opdrachtgever, en worden gefixeerd op minimaal €350,-

