LEVERINGS-EN BETALINGSVOORWAARDEN
Artikel 1: algemeen deze leverings-en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bij ons geplaatste bestellingen en op alle met ons
gesloten overeenkomsten. Door alleen een opdracht te verstrekken, aanvaardt de klant ook onze leverings-en betalingsvoorwaarden. Voor
zover dit in strijd is met schriftelijke aankoop, aanbesteding of andere voorwaarden van de klant, hebben onze algemene voorwaarden
voorrang, behalve in het geval en voor zover de algemene voorwaarden van de klant door ons schriftelijk worden aanvaard.
Artikel 2: aanbiedingen en offertes alle offertes zijn vrijblijvend. Onze levertijden zijn indicatief en geven de koper niet het recht om
schadevergoeding te ontbinden, tenzij anders overeengekomen. In het geval van schriftelijke aanvaarding zijn wij niet meer gebonden aan
hetgeen ons schriftelijk is toegestaan. Aanvullende en afwijkende bepalingen zijn slechts bindend voor ons indien en voor zover wij deze
schriftelijk hebben aanvaard. Aanbiedingen worden niet automatisch toegepast op herhaalde bestellingen.
Artikel 3: creativiteit veroorzaakt zowel het maken van tekeningen, schetsen en ontwerpen als het ontwerpen en decoreren van objecten en
geplande projecten die we hebben gebaseerd op persoonlijke creativiteit, het voorgestelde object kan enigszins afwijken van gerealiseerd
project, zij het behoud van de oorspronkelijke aanbieding aangegeven atmosferische indruk.
Artikel 4: uitvoering van de overeenkomst indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, hebben wij het
recht om bepaalde werkzaamheden van derden te verrichten. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, als we
verondersteld worden op de hoogte te zijn van onjuiste, onvolledige en I of late gegevens die door de klant zijn uitgegeven, met uitzondering
van deze onjuistheid of onvolledigheid. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt vermeld dat voor een echte uitvoering het
noodzakelijk is om het te verrichten werk te wijzigen en aan te vullen, zullen de partijen de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen in
de tijd en in overleg.
Artikel 5: levering van goederen wij zijn niet verplicht om te leveren of verdere leveringen te doen in het geval van een staking, ongeval,
merk, Molest en andere gevallen die een relatie hebben met ons bedrijf en lof de vervoermiddelen die betrokken zijn. Zelfs als we het
vervoer betaald leveren, de goederen reizen voor de rekening en het risico van de klant. Indien de cliënt weigert de levering te verrichten
van nalatig is in het verstrekken van informatie over de instructies die nodig zijn voor de levering, hebben wij het recht om de goederen op
kosten en risico van de cliënt op te slaan.
Als we informatie van de klant nodig hebben in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, dan begint de overeengekomen levertijd
nadat de klant dit voor ons beschikbaar heeft gesteld.
Artikel 6: verpakking onze klanten zijn vrij om alle goederen te bekijken die door hen uit onze workshops voor verzending worden genomen
en om het gewicht te controleren; onze aansprakelijkheid vervalt zodra de goederen onze workshops hebben verlaten.
Artikel 7: betaling tenzij anders overeengekomen, betaling van de koop prijs is verschuldigd bij onze optie in contanten bij levering of binnen
15 of 30 dagen na levering, in de valuta waarin de factuur is gemaakt. Wij hebben het recht om zekerheid te eisen voor het nakomen van
betalingsverplichtingen, om volledige of gedeeltelijke betaling van tevoren te verlangen of om alleen onder rembours te verzenden. De
goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling is gedaan. In geval van nalatigheid bij betaling, wordt de klant geacht wettelijk in
gebreke te zijn en hebben wij recht op de wettelijke rente zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, evenals alle kosten die door
ons zijn gemaakt om de contractuele prijs te innen, met inbegrip van de kosten voor ruilen en protesteren, alle kosten van juridische bijstand en
proces-en uitvoeringskosten, onverminderd onze verdere rechten. Alle betalingen moeten worden gedaan zonder aftrek of verrekening. In
geval van niet-tijdige betaling op het afgesproken tijdstip, indien het faillissement, de opschorting van betaling of de onder voogdij
geplaatste bestelling is aangevraagd, of indien de klant wordt geliquideerd of ontbonden, wordt de vordering tot betaling als geheel
onmiddellijk verschuldigd en betaalbaar, onverminderd de andere rechten.
Artikel 8: opschorting en beëindiging Wij hebben het recht om de nakoming van onze verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te
beëindigen indien de omstandigheden die onze kennis na het sluiten van de overeenkomst hebben, ons reden te vrezen dat de cliënt zijn
verplichtingen niet zal nakomen. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn onze vorderingen jegens de cliënt onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 9: annulering indien de cliënt de bestelling annuleert, is hij verplicht om materialen en grondstoffen over te nemen, ongeacht of deze al
dan niet in de loop van de tijd zijn aangekocht, al dan niet verwerkt of verwerkt, tegen de afgesproken prijs, en om ons verder te
compenseren. De klant is bovendien verplicht om ons te vrijwaren van aanspraken van derden als gevolg van de annulering van de opdracht.
Artikel 10: waarborgen indien de cliënt ons informatiedragers, elektronische bestanden van software, etc. verstrekt, wordt de cliënt ervan in
kennis gesteld dat er geen bezwaar tegen het auteursrecht van derden wordt gemaakt, aangezien de informatiedragers, elektronische
bestanden van software vrij zijn van virussen en gebreken.
Artikel 11: eigendomsvoorbehoud alle ontwerpen, schetsen, tekeningen, films die we in het kader van de overeenkomst hebben gecreëerd.
software en andere materialen van (elektronische) bestanden blijven eigendom van ons, ongeacht of deze zijn overgedragen aan de cliënt
van derden, tenzij anders overeengekomen. Alle ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, etc. die door ons
zijn toegestaan, zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de klant en kunnen niet door hem worden toegestaan zonder dat zijn toestemming
wordt vermenigvuldigd, openbaar gemaakt of onder de aandacht van derden wordt gebracht, tenzij de aard van de verstrekte documenten
anders aangeeft. Indien derden het eigendomsvoorbehoud voor goederen overnemen of daarop rechten willen vestigen, is de opdrachtgever
verplicht ons hiervan op de hoogte te brengen zodra redelijkerwijs kan worden verwacht.
Artikel 12: beeldrechten voor zover onze leveranciers geen rechten hebben, zijn alle rechten op het gebruik van tekeningen, schetsen,
ontwerpen en zichtbare objecten en door ons gemaakte projecten voorbehouden aan ons en dit beeldmateriaal is niet toegestaan zonder
onze uitdrukkelijke verklaring toestemming om te gebruiken voor enig doel.
Artikel 13: toepasselijk recht op elke overeenkomst tussen ons en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.
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