
OFFERTES

1. Offertes zijn vrijblijvend en zijn 1 maand geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene 

verandering in de werkzaamheden. 

2. Genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW. 

3. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 

4. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan de ontwerper verstrekte 

informatie waarop de ontwerper de offerte baseert. 

5. Indien de opdrachtgever de offerte ondertekend en na gemaakte uren de opdracht onderbreekt, dient de 

opdrachtgever de gemaakte uren volgens afgesproken tarief te betalen. 

FACTUREN

1. Na voltooing van de opdracht ontvangt de opdrachtgever een factuur. Alle betalingen dienen te worden 

gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting, binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is 

overeengekomen of de factuur anders vermeldt. 

2. Wanneer de opdrachtgever in verzuim is met de gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde bedragen, 

is de opdrachtgever wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke ten minste 10% van 

het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW bedragen.

WERKWIJZE

1. De ontwerper spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk 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 handelende ontwerper kan en mag worden verwacht. 

2. Voor zover noodzakelijk zal de ontwerper de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de 

werkzaamheden. Mochten de werkzaamheden vertraging oplopen door onvoorziene omstandigheden zoals ziekte, 

word de opdrachtgever op de hoogte gehouden.

3. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de aangeleverde teksten en/of afbeeldingen. De ontwerper staat niet in 

voor enige tekst - en/of taalfouten. Tijdens het ontwerpproces zijn er veel checkmomenten en aan het einde volgt 

een definitieve controle, waar bij het akkoord van de klant op het ontwerp bindend is.

GEBRUIKSRECHT

1. Mits het anders is afgesproken, licht het auteursrecht bij de grafisch vormgever.

2. De opdrachtgever verkrijgt, indien anders afgesproken, door betaling het recht om de ontwerpen te publiceren in 

de afgesproken uitgave.

3. Mocht de opdrachtgever het volledige auteursrecht willen verkijgen, dient de opdrachtgever 40% van het gehele 

factuurbedrag te betalen. Ter afsluiting van een exclusieve licentie.

4. De grafisch vormgever heeft het recht om het ontwerp of foto’s daarvan online te gebruiken voor eigen en 

promotionele doeleinden.

5. De opdrachtgever dient op passende wijze de naam van de grafisch vormgever vermelden bij de publicatie van 

het gemaakte ontwerp. 

6. Studio Segrade heeft het recht om haar logo te plaatsen op het gemaakte product mits het passend is bij het 

product. 

Algemene Voorwaarden | Studio Segrade 2019


