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1.1 M
 -V Grafische Vormgeving & DTP
3.2 Afwerking van de opdrachten
Martijn Versteeg Grafische vormgeving & DTP
De factuur inclusief btw, wordt per e-mail ver(hierna genoemd M-V) is een grafisch bureau met
zonden naar het voor afgesproken e-mail adres
de volgende disciplines: Grafische Vormgeving,
van de opdrachtgever. Deze zal opgemaakt en
DTP , Fotografie en kan als consulent gelden voor:
verzonden worden op de datum van oplevering
Drukwerk, beeldbewerking & webgerelateerde
per opdracht. De factuur wordt in contanten per
ondersteuningen. M-V staat ingeschreven in de
bankrekening verwacht. Om betalingen eenvoudig
Kamer van Koophandel te Utrecht, onder nummer
te houden, gelieve het betaalterminal van veertien
#53633768.
dagen te hanteren. Het betalingstermijn begint op
de factuurdatum. Eerste herinnering € 6,05 tweede
2.1 K
 oop
€ 18,15. M-V behoud het recht om niet te voldoen
De koop vindt plaatst op het moment dat het
aan opgevraagde opdrachten bij een wanbetaling.
bedrag van de overeenkomst is voldaan en bij de
De verantwoording van de factuur is in elke facverkoper ligt. De geldigheid, en dus ook de koop,
tuur bijgesloten, de perifrase is omschreven bij elk
is pas volledig wanneer het bedrag door de koper
product op de factuur. Een uitgebreidere perifrase
is voldaan.
is op aanvraag verkrijgbaar. Eventuele betalingsAansluitend bij de koop behoort het bewijs van
bewijzen kunnen gefaxt worden, voor te faxen
betaling.
betalingsbevestigingen gelieve contact op te nemen
voor het faxnummer.
2.2 B
 edenktijd
Betalingsregelingen worden vanaf een bedrag van
Wettelijk is na de verkoop een bedenktijd van
€ 450,00 getroffen, waarbij bij elke toename van €
maximaal drie dagen na datum van (ver)koop, tot
450,00 een tweedeling kan ervaren. De maximum
dat moment is het mogelijk om deze overeenkomst
is na het verlopen van een betalingstermijn een
te beëindigen. Wel moet er in deze drie dagen hier
additionele drie weken per splitsing, tot een maxiaanspraak op worden gedaan.
mum van één jaar.
Verschuldigde uren die gemaakt zijn als resultaat
van de werkzaamheden, worden nog wel in reke3.3 Duurzaamheid & Garanties
ning gebracht.
De ontwerpen worden voor zeker vijf jaar na volBedragen welke op de offerte staan zijn ten alle
tooiing bewaard en gearchiveerd op minimaal twee
tijden lijdend en worden niet aangepast tenzij
plaatsen. De garantie is niet zeker dat de ontweropnieuw overeengekomen.
pen ten alle tijden opgevraagd kunnen worden, het
streven is van wel. Maar door bijvoorbeeld brand
3.1 A
 anleveren
kan het anders zijn.
Door verschillende wensen van opdrachtgevers is
De opdrachten worden ten alle tijden voltooid met
er een flexibiliteit te verwachten van M-V.
de gradatie van een Grafisch vormgever. De moEchter is een beperking van toepassing wanneer
gelijkheid om werk op locatie te verrichten is tegen
er buiten relatieve werkwijze (bijvoorbeeld grote
een extra vergoeding en met een extra reiskosten
hoeveelheden aanpassingen) wordt verwacht.
vergoeding. De werkplek voorziet de gemakken van
Het aanleveren naar een klant of drukker zal
de vormgever, maar wanneer overeengekomen kan
enkel geschieden in het formaat ‘Portable Docueen computer in eigendom van M-V kan ook ter
ment File’, ‘Joint Photographic Experts Group’,
plaatste genomen worden.
‘Tagged Image File Format’ & ‘Portable Network
Graphics’. Elke ander vorm is onder het risico
van de afnemer. Drukbestanden worden enkel
in c-PDF aangeleverd (300 dpi, CMYK, 33 mm
afloop, snijtekens, kleurbalken, ingesloten fonts et
cetera).
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4.1 S chade
Goedkeuring op aangeleverde documenten biedt
dat schade geleden door druk of zetfouten zijn
niet te verantwoorden zijn bij M-V. Mede is het
voor elke aangeleverde opdracht genoodzaakt om
goedkeuring te geven op het document. Wanneer
er binnen vier dagen geen goedkeuring is gegeven
wordt er uitgegaan van goedkeuring. Aangeleverde opdrachten per extra partijen (bijvoorbeeld
WeTransfer) is geen schade door M-V.

7.1 I ntellectuele eigendom & Licentie
M-V behoud na de verkoop van het origineel een
bevoegende eigenaarslicentie van de gemaakte
ontwerpen.
Afbeeldingen welke gebruikt zijn in ontwerpen
kunnen onder een intellectueel eigendom vallen.
Foto’s gemaakt voor- en van M-V door M-V,
blijven eigendom van M-V.
Elke vorm van plagiaat op de gerealiseerde opdrachten van M-V mag op geen enkele wijze gereproduceerd worden zonder schriftelijke toewijzing.
5.1 O
 fferte & Wedstrijden (pitch)
Indien U de hiervoor genoemde intellectuele eigenDe offerte is dertig dagen geldig, als er geen akdomsrecht miskent en/of niet na leeft, verbindt u
koord gegeven is op de offerte komt deze na dertig
zich ertoe dit te vergoeden tegen enige vrijwaren of
dagen te vervallen. De offerte is zonder verplichvorderingen die worden gesteld als gevolg van de
tingen en dus kosteloos. Tevens is de offerte enkel
inbreuk hierop.
geldig tot de geadresseerde, ook de offerte wordt
Constateringen van deze worden op initiatief van
per e-mail verzonden, en enkel (kosteloos) per post
de aanbieder verwerkt, dit aan de hand van een
verzonden op verzoek. De offerte kan geadresseerd
uurtarief en een evenwichtige boete in contrast met
zijn naar een natuurlijk- of rechtspersoon.
de gebruiker. Het bewaren van content is toegeIn de afhandeling van een Pitch wordt verwacht
staan mist daar toestemming is voor verleend, het
schappelijk te zijn met betrekking tot de besteding
publiceren van inhoud kent een hogere mate van
van uren. Een offertebreuk resulteert in een boete
inbraak, met een daar aan gemeten verbintenis tot
van 10% contractwaarde.
enige vrijwaren of vorderingen.
Dit heeft ook vat op het automatisch aanmaken
6.1 F
 otografie
en/of verwerken van publicaties afkomstig van de
Kenmerkt dezelfde vergelijkbare vormen van
aanbieder. Aanvullend hieraan wordt verwezen
voorwaarden.
naar: Wet van 23 september 1912, houdende
nieuwe regeling van het auteursrecht.

