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ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
EIGEN AAN HET ONTWERPATELIER.

2. Om ontvankelijk te zijn moeten alle klachten geschieden binnen de twee
dagen na levering bij aangetekend schrijven. Daarna wordt de opdrachtgever geacht de geleverde goederen volledig aanvaard te hebben.
3. Al onze rekeningen zijn betaalbaar op onze zetel kontant en zonder
korting.
4. Onze goederen reizen uitsluitend op risico van de opdrachtgever en
dit vanaf het vertrek uit de firma in Brugge. De vrachtkosten zijn ten laste
van de opdrachtgever. Tenzij uitdrukkelijk vermeld op de verkoopsovereenkomst.
5. Leveringstermijnen zijn niet bindend. Overschrijding ervan geeft de koper geen recht op schadevergoeding of ontbinding der overeenkomst.
6. Bij vernietiging van een bestelling of een opdracht door de opdrachtgever, behouden wij ons het recht voor een schadevergoeding te eisen van
33% op de totale waarde van de door ons te leveren prestaties, vermeerderd met het totale bedrag van de eventuele door ons bij onderaannemers
bestelde goederen of diensten voor deze opdracht of bestelling.
7. Alle ontwerpen, creaties, negatieven en reproduktierechten blijven onze
eigendom, zolang de afstand niet uitdrukkelijk op de factuur wordt vermeld.
8. De opdrachtgever die een zet, lay-out en/of reproduktieopdracht geeft,
wordt verondersteld als zijnde daartoe gerechtigd. Hij draagt gebeurlijk
samen met zijn lastgevers en bij uitsluiting van de leverancier, al de verantwoordelijkheid tegenover derden.
9. Enkel het overeengekomen eindprodukt wordt geleverd, de rest blijft
eigendom van de leverancier.
10. De clichés, ontwerpen, tekeningen, foto’s films, informatiedragers, kopijen, al de goederen behorende aan de opdrachtgever die in het atelier
berusten, blijven er voor rekening en risico van de opdrachtgever die de
leverancier uitdrukkelijk van alle verantwoordelijkheid ontlast.
11. De opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de inhoud, en de
verplichtingen tegenover derden die hieruit ontstaan, van de door hem
aan de leverancier bezorgde documenten, dit omhelst zowel tekst als illustraties onder eender welke vorm, clichés, tekeningen foto’s, films, diskettes.
12. De opdrachtgever heeft recht op voorafgaande digitale proeven. Verzorgde drukproeven uitgevoerd op een pers of printer en in overeenstemming met de definitieve druk, worden extra in rekening gebracht. Hezelfde
geldt voor supplementaire drukproeven.

13. De leverancier moet instaan voor de correctie van aan hem toe te
schrijven fouten, d.w.z. deze die geen verandering aan de kopij of het model brengen. Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook
(in de tekst, in de bewerking van of plaatsing van illustraties, in de formaten, in het druk- of bindwerk, enz.) schriftelijk of andere wijze door of
namens de opdrachtgever aangebracht, worden de opdrachtgever extra
in rekening gebracht. Dit geldt eveneens voor de machinestilstanden in
afwachting van de “goed voor druk”.
De mondelinge of per telefoon aangegeven wijzigingen zullen worden uitgevoerd op risico van de opdrachtgever. De leverancier is in geen geval
verantwoordelijk voor vertragingen in de levering voortvloeiend uit veranderingen aangebracht in de initiële opdracht. Het overmaken van een
‘akkoord’, via mail of op papier of het doorsturen van een aangeleverde
digitaal werk door de opdrachtgever naar een drukkerij of voor publicatie
staat gelijk aan het onbetwistbaar aanvaarden van de opdracht.
14. Het overmaken van een ‘akkoord’, via mail of op papier of het doorsturen door de opdrachtgever van het geleverde digitale werk naar een drukkerij of voor publicatie, wordt gelijk gesteld met een het onvoorwaardelijk
aanvaarden van de geleverde goederen en ontslaat de leverancier van alle
verantwoordelijkheid uit hoofde van, tijdens of na het drukken vastgestelde fouten of weglatingen. Het blijft eigendom van de leverancier en dient
als bewijsmiddel ingeval van betwisting.
15. De opdrachtgever heeft geen enkel verhaal tegenover kleurafwijkingen
en
kleurverschillen tussen een kleurenprint of digitale proef en het definitieve
gedrukte resultaat, anders dan uitdrukkelijk vermelde en aangerekende
kleurencontractproef.
16. Facturen betaald na de vervaldag, geven van rechtswege en zonder
ingebrekestelling recht op een intrest van 1,50% per maand vanaf de factuurdatum, een minimum van 75 Euro ingevolge conventioneel schadebeding.
17. Ingeval de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen betreffende de
gedane leveranciers niet stipt op tijd is nagekomen, zijn wij niet tot verdere leveringen verplicht, alvorens aan deze betalingsverplichtingen werd
voldaan. De niet-betalingen van een effect of factuur maakt onmiddellijk
en van rechtswege en zonder ingebrekestelling alle schuldvorderingen tegenover de opdachtgever opeisbaar.
18. Bij een eerste opdracht kan een voorschot met de minimumwaarde
van alle rechtstreekse kosten gevraagd worden alvorens de opdracht in
druk wordt gegeven. Bij het niet betalen van dit voorschot heeft de leverancier het recht de opdracht niet in druk te geven. De leverancier treft
bijgevolg geen enkele schuld aan de gevolgen van het niet in druk geven
van de opdracht, zelfs al is deze ondertekend met een ”goed voor druk”
door de opdrachtgever. Indien het voorschot niet werd betaald kan de
leverancier toch het bedrag gelijk aan de reeds gepresteerde uren en de
daaraan verbonden onkosten opeisen. Bij het niet betalen van deze laatste
opgenoemde uren en daaraan verbonden onkosten gelden dezelfde voorwaarden als onder paragraaf 16 en 17.
19. De opdrachtgever wordt pas eigenaar van de verkochte goederen nadat de verschuldigde sommen volledig betaald zijn. De risico’s die de goederen kunnen lopen, vallen evenwel wel ten laste van de opdrachtgever
zodra zij te zijner beschikking werden gesteld.
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20. Betaling van de factuur stemt overeen met het onvoorwaardelijk goedkeuren en aanvaarden van het geleverde werk.
21. Bij het niet betalen van de verschuldigde sommen vòòr de op factuur
vermelde vervaldag, kan de leverancier de webstek van de opdrachtgever
weigeren online te plaatsen of deze van de desbetreffende server verwijderen, zonder enige tenlastelegging van de opdrachtgever. De kosten voor
het heractiveren worden ten laste gelegd van de opdrachtgever.
22. Alle betwistingen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de
rechtbank van koophandel te Brugge of van het Vredegerecht te Brugge.
Aanbieding van wissels verandert de bevoegdheid niet.

V E R KO O P SVO O RWAA R D E N Z I E K E E R Z I J D E

1. Deze algemene voorwaarden en beroepsgebruiken gelden voor al onze
offerten werkopdrachten overeenkomsten en leveringen tenzij er in een
een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst van afgeweken wordt. Onze
voorwaarden hebben voorrang op deze van de koper, behoudens uitdrukkelijke aanvaarding van onzentwege. Opdrachtgever is wie de order geplaatst heeft leverancier is wie aanvaard heeft de order uit te voeren.

