ALGEMENE VOORWAARDEN SUEDE DESIGN
1. ALGEMEEN
1.1 Toepassing
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Suede design en de klant waarop Suede design deze
voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze
voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden worden als digitaal toegezonden of zijn te
raadplegen via de website www.suededesign.nl.
1.2 Derden
Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Suede design, voor de uitvoering waarvan derden dienen te
worden betrokken.
1.3 Afwijkingen
Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4.2 Levering drukwerk
Suede design streeft ernaar het drukwerk binnen de afgesproken termijn gereed te hebben, tenzij dit om welke reden dan ook niet haalbaar is. Hiermee wordt bedoeld; eventuele stakingen of ander disfunctioneren van toeleveranciers, zoals koeriersdiensten en defecten aan
apparatuur die niet onmiddellijk te herstellen zijn. Het drukwerk kan,
na overleg, opgehaald worden in Wateringen of desgewenst worden
verstuurd via Post NL tegen de huidige tarieven. Bij een vertraagde levertijd kan Suede design niet aansprakelijk worden gesteld.
4.4 Speciale dagen
Opdrachten worden niet uitgevoerd of voortgezet in het weekend en
tijdens officiële feestdagen zoals Kerst, Pasen, Nieuwjaarsdag, Hemelvaartsdag en Pinksteren of tijdens van tevoren aangegeven vakantieperioden.
5. AUTEURSRECHT

1.4 Communicatie
Zowel Suede design als de klant erkennen elektronische communicatie
en zullen de geldigheid of het juridisch effect daarvan niet ontzeggen
vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is.

5.1 Ontwerp op maat
Ontwerpen die in opdracht van de klant worden gemaakt, blijven auteursrechtelijk eigendom van Suede design en mogen, zonder vooraf
overleg, niet door de klant worden gebruikt voor andere doeleinden.

1.5 Wijzigingen
Suede design heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

5.2 Commerciële doeleinden
Suede design behoudt het recht om het drukwerk en/of ontwerp voor
commerciële doeleinden in te zetten, zoals o.a. Social media, advertenties en flyers, tenzij de klant hier schriftelijk bezwaar tegen maakt.

2. OFFERTE, OVEREENKOMST EN BEVESTIGING
2.1 Offerte
Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen alsmede de daarmee
samenhangende prijsopgaven van Suede design zijn vrijblijvend en
gelden maximaal gedurende 30 dagen. De prijsopgaven kunnen altijd
wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden of door een wijziging van de opdracht.
2.2 Overeenkomst
Een overeenkomst komt tot stand wanneer de opdrachtgever mondeling, schriftelijk of digitaal de offerte bevestigd aan Suede design. Deze
bevestiging vindt plaats door middel van het versturen van een bevestigingsmail door Suede design.
3. REALISATIE VAN DE OVEREENKOMST
3.1 Het ontwerp
Suede design zal zich inspannen de opdracht zo zorgvuldig en onafhankelijk mogelijk uit te voeren, de belangen van de klant naar beste
weten te behartigen en te streven naar een voor de klant optimaal resultaat. Indien gevraagd zal Suede design de klant op de hoogte houden m.b.t. voortgang van werkzaamheden.
3.2 Materiaal aanleveren
De klant is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of
wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Suede design mogelijk te maken, in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige,
deugdelijke en duidelijke voorbeelden, teksten en/of foto’s.
3.3 Kleurafwijkingen
De kleuren zoals weergegeven in de digitale ontwerpen kunnen afwijken van het uiteindelijke drukwerk. Dit heeft te maken met het feit dat
elke monitor anders is afgesteld. Aan dit voorbeeld kunnen geen rechten worden ontleend.
3.4 Correctheid gegevens
Suede design is na akkoord van de klant niet aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens op het ontwerp waaronder te verstaan; type- en
spelfouten en/of eventuele inhoudelijke fouten. De klant is te allen tijde
eindverantwoordelijk voor de controle op juistheid van de gegevens.
3.5 Proeven en akkoord
Alvorens de opdracht in productie wordt genomen zal Suede design
de klant in de gelegenheid stellen de laatste proeven van het ontwerp
te controleren en goed te keuren. Op verzoek van Suede design dient
de klant zijn goedkeuring per email of digitaal bericht te bevestigen.
4. LEVERING
4.1 Ontwerp
Een door Suede design opgegeven termijn voor het volbrengen van
het ontwerp heeft een indicatieve strekking. Dit is o.a. afhankelijk van
het aan te leveren materiaal door de klant. Te alle tijden is hier contact
over.

6. ANNULERING
6.1 Kosten annulering
De opdracht kan kosteloos worden geannuleerd als er nog niet aan
het ontwerp is gewerkt door Suede design. Is dit wel het geval dan
brengen wij de gemaakte kosten in rekening.
6.2 Geen annulering mogelijk
Annuleren is niet meer mogelijk nadat het definitieve bestand van het
ontwerp bij de drukker is aangeleverd.
7. PRIJZEN EN BETALING
7.1 Prijzen
De genoemde prijzen zijn exclusief btw en eventuele verzendkosten,
tenzij anders vermeld. De prijzen zijn vermeld in euro’s.
7.2 Offerte
Alle offertes zijn vrijblijvend. De in de offerte vermelde prijzen zijn inclusief 21% btw en zijn 30 dagen geldig.
7.3 Betaling
Nadat al het drukwerk is geleverd bij de klant wordt er een digitale
factuur verstuurd met het totaalbedrag. Indien gewenst kan de factuur eerder worden verstuurd. De klant maakt door middel van overschrijving het verschuldigde bedrag o.v.v. het factuurnummer over op
NL71RABO0148540988 t.n.v. Suede design te Wateringen.
7.4 Betalingstermijn
De klant dient het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na factuurdatum over te maken.
8. TOEPASSELIJK RECHT
8.1 Nederlands recht
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede
op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde
Nederlandse rechter.
Suede design
Heerenvliet 13
2291 CZ Wateringen
06 - 51 23 93 95
info@suededesign.nl
www.suededesign.nl
Kvk 27332959
btw NL179628756B01
NL71RABO0148540988
© Suede design 2017

