grafische vormgeving

algemene
voorwaarden
Ontwerpen, tekeningen, foto’s, bestanden, door of in opdracht van
“color dots” vervaardigd, blijven onze eigendom en kunnen niet door de
opdrachtgever opgeëist worden tenzij anders afgesproken.
Wanneer de opdrachtgever een schriftelijk verstrekte opdracht herroept,
dient deze het gehele honorarium dat de ontwerpstudio zou toekomen bij
gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op
dat moment gemaakt, te voldoen.
Indien de ontwerpstudio door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige
duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht
en/of briefing genoodzaakt is meer werkzaam-heden te verrichten, zullen
deze werkzaamheden apart worden aangerekend.
Alvorens in druk te gaan is de opdrachtgever verplicht een goed-voor-druk te
geven. De ontwerpstudio kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten
in de tekst en/of het ontwerp, indien de opdrachtgever een controle heeft
uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven.
Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft de ontwerpstudio
de vrijheid om het ontwerp en/of het concept, te gebruiken voor zijn eigen
publiciteit of promotie.
Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de
overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen
binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening
of opschorting te kunnen beroepen. Indien na het verstrijken van deze termijn
door de ontwerpstudio nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de
opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke
rente verhoogd met ten minste 2%. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke
incassokosten, advocaten en deurwaarders gemaakt in verband met te late
betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke
kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een
minimum van 115,00 euro.
Voor alle geschillen en betwistingen is alleen de rechtbank van Antwerpen
bevoegd.

0474 91 36 55 • 014 89 33 13
jagersstraat 5 • 2360 oud-turnhout
colordots@icloud.com • www.colordots.be
BTW: BE 0831 658 105 • BIC: BBRU BE BB • IBAN: BE83 3770 1848 6015

