lim nard studio.
Algemene voorwaarden Limonard Studio
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Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer
Limonard Studio
Maaike Limonard
Nederland
info@limonardstudio.nl
maaikelimonard@hotmail.com
+31(0)640430260
KvK-nummer: 77982592
Btw-identificatienummer: factuur vrijgesteld van OB o.g.v. artikel 25 Wet OB
Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de ontwerper
gesloten overeenkomsten. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts
schriftelijk overeengekomen worden tussen opdrachtgever en ontwerper.
2.2 Offertes zijn vrijblijvend en zijn 2 maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.
2.3 Opdrachten worden schriftelijk door de opdrachtgever bevestigd. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de ontwerper begint met
het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen
en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
Artikel 3 – Uitvoering
• Stap 1 – persoonlijk of digitaal gesprek met de consument
• Stap 2 – bespreken van de wensen
• Stap 3 – ondertekenen van de offerte en daar door ook akkoord geven over het gelezen van dit document
• Stap 4 – Limonard studio maakt 3 verschillenden designs en laat daar door 3 verschillenden opties zien
• Stap 5 – de consument geeft feedback op de 3 designs en kiest voorkeur
• Stap 6 – Limonard studio gaat verder met de keuze en creëert nogmaals 2 versies
van de eerst design keuze
• Stap 7 – de consument geeft feedback
• Stap 8 – Limonard studio bewerkt de design(s) aan de hand van de feedback
• Stap 9 – de uiteindelijke ontwerpen word(en) aan de consument gestuurd.
• Stap 10 – de consument kan de laatste aanpassingen doorvoeren en feedback geven
• Stap 11 – Limonard studio bewerkt de design(s)
• Stap 12 – Limonard studio stuurt via de mail de factuur
• Stap 13 – Limonard studio stuurt de digitale bestand(en) via WeTransfer of mail naar
de consument
• Stap 14 – de consument wordt verzoekt het bedrag binnen 14 dagen over te maken
naar het aangegeven bankrekeningnummer

Artikel 4 - Het aanbod/offerte
4.1 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
producten, digitale inhoud en/of diensten.
4.2 Er wordt gevraagd om een handtekening van de consument voor de overeenkomst van het aanbod en het begrijpen van de algemenen voorwaarden. Dit geld alleen
wanneer er spraken is van een grote opdracht.
4.3 Bij het terugsturen van de ondertekende offerte, vragen wij ook de volgende informatie aan te leveren per mail:
• Naam van contactpersoon
• Adres van vestiging
• Eventueel KvK nummer
• Email
• Telefoonnummer
Artikel 5 - Levering
5.1 Het is belangrijk om te benadrukken dat Limonard studio alleen digitale bestanden
aanlevert mits anders is besproken. Limonard studio drukt niet standaard af.
Artikel 6 - Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten
6.1 De ontwerper heeft te allen tijde het recht om zijn/haar naam op, bij, of in publiciteit
rondom het resultaat van de opdracht -op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze- te
(laten) vermelden of verwijderen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de ontwerper het resultaat zonder vermelding van de naam
van de ontwerper openbaar te maken of te verveelvoudigen.
6.2 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de
ontwerper tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, illustraties, foto’s en andere materialen eigendom van de
ontwerper.
6.3 Zonder schriftelijke toestemming heeft opdrachtgever niet het recht om het resultaat aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is
overeengekomen, of om dit door derden te laten doen. Limonard Studio kan aan deze
toestemming voorwaarden verbinden, zoals de betaling van een aanvullende vergoeding.
6.4 Wanneer het resultaat op een niet overeengekomen ruimere of andere manier gebruikt wordt (waaronder ook wordt verstaan: wijziging, verminking of aantasting van
het voorlopige of definitieve resultaat), heeft Limonard Studio recht op een vergoeding
wegens inbreuk op haar rechten van tenminste driemaal de overeengekomen vergoeding, zonder enig ander recht te verliezen.
6.5 Limonard Studio heeft de vrijheid om de resultaten van de opdracht te gebruiken
voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, social media, e.d.

Artikel 7 – Prijs
7.1 Op de offerte wordt een prijs aangegeven. Het eindbedrag is de prijs wat uiteindelijk betaald moet worden.
7.2 Prijsverhogingen kunnen voorkomen als de klant meer dan 4 keer aanpassingen
doorgeeft.
• 10 % extra van de afgesproken prijs voor 5 – 7 feedback sessies
• 20 % extra van de afgesproken prijs voor 8 – 10 feedback sessies
Artikel 8 – Betaling
8.1 Betalingen dienen te worden gedaan binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.
8.2 Indien de consument niet tijdig aan zijn betaling voldoet, zal Limonard studio een
herinnering sturen en krijgt de consument nog 1 week om de betaling te voldoen.
8.3 Na deze tijd (14 dagen en 1 week) zal er per week een rente bovenop komen van
10%
Artikel 9 - Opzegging en ontbinding van de overeenkomst
9.1 Als Opdrachtgever, na bevestiging van de opdracht, de overeenkomst opzegt, dan
dient hij de afgesproken vergoeding en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot
dan verrichte werkzaamheden te vergoeden.
9.2 Indien de overeenkomst door Limonard Studio wordt ontbonden, wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de Opdrachtgever,
dan dient de Opdrachtgever, naast een schadevergoeding, de afgesproken vergoeding
en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te vergoeden.
Artikel 10 - Uw persoonlijke gegevens
Ik waardeer het vertrouwen dat u in mij stelt en ik zal daarom uiterst zorgvuldig met uw
gegevens omgaan en zijn uiteraard veilig bij mij.

