
Artikel 1. Definities
 1.1  In deze algemene voorwaarden worden verstaan onder:
Ontwerpbureau: Studio Rood, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Roermond onder nummer 71727523. 
Opdrachtgever: de wederpartij van de het ontwerpbureau

Artikel 2. Overeenkomst, offerte en bevestiging
 2.1  Alle aanbiedingen en offertes van het ontwerpbureau zijn geheel vrijblijvend en hebben een 
geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders is overeengekomen.
 2.2  Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Genoemde tarieven en aanbiedingen 
gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 2.3  Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd.
 2.4  Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan dit ontwerpbureau wenst 
te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dient hij het ontwerpbureau, onder 
vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen.
 2.5  Deze voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen het ontwerpbureau 
en de opdrachtgever voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2.6  Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk 
zijn overeengekomen.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst
 3.1  Voordat er wordt over gegaan op uitvoering van de opracht, wordt de opdrachtgever verzocht 25% 
van het offertebedrag te betalen. Na het afronden van de opdracht krijgt de opdrachtgever een factuur 
toegezonden waarbij het vooraf betaalde bedrag wordt verrekend.
 3.2  Het ontwerpbureau zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen 
van de opdrachtgever te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor 
zover noodzakelijk zal het ontwerpbureau de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de 
werkzaamheden.
 3.3  Een door het ontwerpbureau opgegeven termijn voor het voltooien van het ontwerp heeft een indicatieve
strekking. De het ontwerpbureau dient de opdrachtgever in het geval van overschrijding van de opgegeven 
termijn schriftelijk te informeren.

Artikel 4. Eigendomsrechten
 4.1  Het ontwerpbureau is te allen tijde gerechtigd om zijn naam op of bij het werk te (laten) vermelden of te 
verwijderen.
 4.2  Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding 
van de naam van het ontwerpbureau openbaar te maken of te verveelvoudigen.
 4.3  Tenzij anders overeengekomen, blijven de door het ontwerpbureau tot stand gebrachte werktekeningen, 
illustraties, ontwerpen, ontwerpschetsen, foto’s en andere materialen of bestanden, eigendom van het 
ontwerpbureau, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
 4.4  Het ontwerpbureau heeft de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie, 
tenzij anders overeengekomen.
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Artikel 5.  Voortijdige beëindiging van de opdracht
 5.1  De opdrachtgever kan ten allen tijde de opdracht opzeggen. De opzegging dient schriftelijk te 
geschieden onder vermelding van de reden(en) en het tijdstip waartegen wordt opgezegd.
 5.2  Indien de opdracht wordt opgezegd, wordt afgerekend naar de stand van het werk op het moment van 
de opzegging. De opdrachtgever dient het ontwerpbureau de tot dan toe gemaakte kosten + 10% van de 
gemaakte kosten te vergoeden.

Artikel 6. Betaling
 6.1  De betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
 6.2  Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever krijgt hiervan 
een herinnering toegestuurd en de kans om alsnog zijn betaling binnen 7 dagen te voldoen.
 6.3  Indien het ontwerpbureau tot invordering overgaat zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van 
opdrachtgever. De opdrachtgever die in gebreke is met de tijdige betaling van een declaratie is niet bevoegd 
om de verstrekte ontwerpen, schetsen en dergelijke te gebruiken.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
 7.1  Indien de opdrachtgever van mening is dat het ontwerpbureau is tekortgeschoten in de nakoming van zijn 
verplichtingen, stelt hij deze schriftelijk aansprakelijk en stelt hem in de gelegenheid die tekortkoming(en) op eigen 
kosten ongedaan te maken.
 7.2  De opdrachtnemer kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade vanwege door opdrachtnemer 
ingeschakelde derden
 7.3  De opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 8. Geschillen
 8.1  Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 7 dagen na voltooiing 
van de werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld.
 8.2  Het ontwerpbureau dient in staat te worden gesteld de klachten te controleren en daarop te reageren.
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