Algemene voorwaarden
Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor alle geleverde diensten en iedere overeenkomst.
Offerte, overeenkomst en bevestiging
Door acceptatie van deze voorwaarden en het inzenden van uw bestelling komt de overeenkomst tot stand. Er kunnen wijzigingen in de prijsopgaven ontstaan door
onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten. Prijzen zijn excl. 21% Nederlandse BTW. Voor opdrachten van bedrijven of particulieren buiten Nederland zal de BTW verlegd worden naar het betreffende land. De opdrachtgever zal in dat geval in het
betreffende land zelf de verplichte lokale BTW moeten afdragen. De opdrachten worden automatisch bevestigd wanneer de opdrachtgever een bestelling plaats via onze
website. Indien een bestelling niet via de website geschiedt, zal een opdracht bevestigd zijn na goedkeuring van de opdrachtgever via post of e-mail.
Copyright, gedeponeerde merken
De klant bevestigt bij zijn bestelling dat alle stukken (teksten, foto’s, grafisch materiaal) die aan logoknaller.nl ter hand worden gesteld eigendom zijn van de klant. De
klant mag geen gebruik maken van materiaal dat zou indruisen tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. Maak reclame is niet aansprakelijk voor
claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande
merknamen. De klant is zelf verantwoordelijk voor de content (inhoud, zoals tekst) op zijn/haar website of logo en Maak reclame kan hier niet aansprakelijk voor worden
gesteld.
Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten
Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom - waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het
auteursrecht - toe aan de opdrachtgever.
Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekeningof modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen
voor de opdrachtgever.
Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en
gegevens.
Opzegging
In geval van tussentijdse opzegging heeft Maak reclame naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op het honorarium dat staat voor het gedeelte van de verrichte
werkzaamheden. logoknaller.nl heeft besloten deze kosten op EUR 59,00 exclusief btw te stellen na het aanleveren van een eerste set voorbeelden. Indien van toepassing
wordt hiernaast per revisieronde EUR 30,00 exclusief btw in rekening gebracht.
Geen contact
Maak reclame begint nadat u opdracht hebt gegeven direct met het design proces. Wij werken door totdat u tevreden bent. Indien opdrachtgever om welke reden dan ook
niet (meer) reageert wacht Maak reclame 7 dagen, na deze termijn maakt logoknaller.nl het logo naar beste kunnen af volgens specificatie van de opdrachtgever. De
bestanden worden dan overgedragen aan de klant en de eindfactuur wordt verzonden. Nieuwe wijzigingen worden niet meer verwerkt, tenzij een nieuwe opdracht wordt
gegeven.
Betaling
Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum mits anders vermeld. Alle door Maak reclame gemaakte kosten, zoals (buiten) gerechtelijk kosten,
proceskosten, de kosten voor juridische bijstand, incassobureaus en deurwaarders die gemaakt worden in verband met late betalingen zijn voor de opdrachtgever.
Drukwerk
Maak reclame drukt zelf niet af maar regelt en begeleid het hele drukwerk process zodat koper geen kennis nodig heeft voor betreffende zaken.
Hierbij is Maak reclame op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele fouten of afwijkingen in het drukwerk van de huisstijl of andere zaken.
Als de klant akkoord gaat met het laten drukken van de ontwerpen geeft de koper aan alle bestanden grondig te hebben nagekeken voordat de ontwerpen worden gedrukt.
De verantwoordelijkheid voor onjuistheden in het drukwerk liggen altijd volledig bij de koper.
Bij drukwerk dat in combinatie word gedrukt is het mogelijk dat kleurafwijkingen ontstaan ten opzichte van drukwerk welk eerder of bij andere bedrijven is besteld.
Aansprakelijkheid
Maak reclame is niet aansprakelijk voor:
1. Van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden die fouten maken of tekortkomingen hebben.
2. Verkeerd, onvolledig en te laat aangeleverd materiaal door de opdrachtgever. En alle fouten of tekortkomingen die hieruit voortvloeien.
3. Fouten, gebreken of prijsoverschrijdingen van leveranciers aan Maak reclame
4. Fouten, tekortkomingen of gebreken in het ontwerp en/of de tekst. Gegevens indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven voor de proef of hiervoor in de
gelegenheid is gesteld en daarvan geen gebruik heeft gemaakt. De fouten moeten in dit geval in de proef wel waarneembaar zijn geweest.
5. Maak reclame is niet aansprakelijk voor indirect schade zoals gederfde winst, gevolgschade.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waar op deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

