ALGEMENE VOORWAARDEN
van Studiocase reclame en grafische vormgeving, gevestigd te Tilburg, hierna te noemen Studiocase en haar
opdrachtgevers.
ARTIKEL 1: Algemeen
Naast de leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te
Amsterdam en de Regelen voor het Advertentiewezen gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht, hanteert
Studiocase de volgende voorwaarden. Deze algemene voorwaarden vormen een geïntegreerd onderdeel van onze
aanbiedingen en daarmee van de door ons te sluiten overeenkomsten op welk gebied dan ook. Indien partijen van enige
bepaling in onderling overleg wensen af te wijken dienen zij dit schriftelijk vast te leggen. In geval genoemde voorwaarden
bepalingen bevatten die van elkaar afwijken of met elkaar in strijd zijn, zullen de voorwaarden van de Grafische Industrie
prevaleren.
ARTIKEL 2: Battle of forms
Algemene voorwaarden van de opdrachtgever gelden niet tenzij de algemene voorwaarden van opdrachtgever door
Studiocase zijn aanvaard.
ARTIKEL 3: Aanbiedingen en opdrachten
3.1. Iedere aanbieding is vrijblijvend en niet te splitsen. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan de bij de
aanbieding vermelde gegevens.
3.2. Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat de opdrachtgever de orderbevestiging zijdens Studiocase schriftelijk
heeft geaccepteerd, het door Studiocase bedongen voorschot bedrag door Studiocase is ontvangen en door de opdrachtgever de produktiebegroting is ondertekend.
3.3. Prijzen voor het verrichten van diensten en het aannemen van werk, bij koop en verkoop bij huur en verhuur zijn
gebaseerd op prijsbepalende factoren. Prijsstijgingen van welke interne of externe oorzaak dan ook, worden doorberekend.
3.4. Wijzigingen in de opdracht of de overeenkomst zijn slechts van kracht, wanneer zij door opdrachtgever zijn verzocht en
door Studiocase schriftelijk zijn bevestigd.
3.5. Indien door overmacht, gemaakte overeenkomsten niet geheel of tijdig kunnen worden nagekomen, is Studiocase
gerechtigd de gehele of gedeeltelijke overeenkomst te annuleren of op te schorten zonder enige aanspraak van opdrachtgever op schadevergoeding.
ARTIKEL 4: Werk van derden
4.1. Opdrachtgever machtigt Studiocase uitdrukkelijk om, indien en voor zover Studiocase dit binnen de grenzen van de
haar door opdrachtgever gegeven opdracht nodig of wenselijk acht, werkzaamheden door derden voor rekening en risico
van opdrachtgever te doen verrichten.
4.2. Opdrachtgever vrijwaart Studiocase tegen elke aanspraak welke derden jegens Studiocase zouden mogen doen gelden
op vergoedingen, kosten, schaden en interesten, ontstaan als gevolg van werkzaamheden door bemiddeling van
Studiocase voor opdrachtgever verricht.
ARTIKEL 5: Eigen werk
5.1. Studiocase berekent opdrachtgever eigen werk alsmede vracht-, transport- en portokosten rechtstreeks op eigen
facturen door.
5.2. Onder eigen werk dient hier onder meer te worden verstaan: concepten, ontwerpen, teksten, artwork,
werktekeningen, digitale opmaak, digitale ontwerpen, reprodukties en dergelijke.
5.3. Voor alle in opdrachten en bijbehorende bevestigingen genoemde werkzaamheden, niet zijnde werkzaamheden
genoemd in de vorige leden van dit artikel van deze algemene voorwaarden, wordt Studiocase door opdrachtgever
gehonoreerd op nader door opdrachtgever en Studiocase vast te stellen voorwaarden.
ARTIKEL 6: Betaling
6.1. Voorschotbedragen dienen voldaan te zijn voordat er met een opdracht aangevangen wordt.
Facturen voor de preproduktiefasen dienen voldaan te zijn voordat er met de produktiefase begonnen wordt.
6.2. Facturen dienen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Aftrek van enige korting of verrekening is opdrachtgever
niet toegestaan, tenzij anders is overeengekomen.
6.3. Indien opdrachtgever binnen de in lid 2 van dit artikel bedoelde termijn niet heeft betaald, wordt hij geacht van
rechtswege in verzuim te zijn en heeft Studiocase zonder enige ingebrekestelling het recht, hem daarvoor 1,5% rente per
maand vanaf de vervaldag der factuur in rekening te brengen, vermeerderd met alle gerechtelijke en buitengerechtelijke
kosten volgens het vastgestelde calculatieschema van de Nederlandse Orde van Advocaten met een ten alle tijde geldend
bedrag van minimum € 250,-- exclusief BTW.
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ARTIKEL 7: Deeluitvoering
7.1. Het staat Studiocase vrij de order in gedeelten uit te voeren.
7.2. Elke deeluitvoering ter zake goederen of diensten, genoemd in artikel 5, kan afzonderlijk worden gefactureerd.
ARTIKEL 8: Termijn
8.1. De termijn waarbinnen Studiocase de tussen opdrachtgever en Studiocase overeengekomen diensten moet verrichten,
gaat niet eerder in dan nadat: a) Studiocase de opdracht schriftelijk heeft aangenomen, b) Studiocase het voorschotbedrag
ontvangen heeft, c) alle formaliteiten welke nodig zijn voor de aanvang van de werkzaamheden zijn vervuld, d)alle benodigde bescheiden in haar bezit zijn, e) opdrachtgever Studiocase bovendien de door Studiocase voor de uitvoering der
werkzaamheden vereiste gegevens ter beschikking heeft gesteld.
8.2. De overeengekomen termijn(en) is/zijn geschorst, indien en zodra en zolang opdrachtgever in gebreke is met de
be-taling van enig uit hoofden van dezelfde overeenkomst verschuldigd bedrag, dan wel zolang Studiocase door overmacht
is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen zonder dat opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van
schade, kosten, of interesten kan doen gelden. In geval van overmacht aan de zijde van Studiocase geen kan de opdrachtgever geen ontbinding inroepen.
8.3. Overschrijding van de termijn waarbinnen Studiocase de diensten moet hebben verricht, door welke oorzaak dan ook,
zal opdrachtgever behoudens in geval van bewezen wanprestatie van Studiocase en/of uitdrukkelijk anders overeengekomen, nimmer het recht geven op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting,
welke door hem uit deze of uit enige andere hiermede samenhangende overeenkomst mochten voortvloeien.
ARTIKEL 9: Garantie Studiocase
9.1. Studiocase staat er voor in dat zij de tussen opdrachtgever en haar overeengekomen werkzaamheden naar beste
vermogen zal verrichten.
9.2. Uiterlijke zichtbare gebreken, moeten door opdrachtgever schriftelijk worden gereclameerd binnen acht dagen nadat
Studiocase de verrichte werkzaamheden aan opdrachtgever heeft geleverd of voorgelegd. Bij gebreke van bedoelde
reclame binnen genoemde termijn, vervalt de garantieverplichting van Studiocase ten aanzien van die gebreken.
Het beweerdelijk niet-nakomen van garantieverplichtingen ontheft opdrachtgever niet van verplichtingen, welke voor hem
uit deze of enige andere overeenkomst met Studiocase mochten voortvloeien.
9.3. Vorderingen welke opdrachtgever uit hoofde van garantiebepalingen mocht hebben, vervallen uiterlijk zes maanden
nadat de werkzaamheden zijn verricht. Studiocase is van haar garantieverplichting geheel ontheven, indien opdrachtgever
derden buiten voorkennis en toestemming van Studiocase werkzaamheden aan het door Studiocase verrichte laat doen of
zelf verricht, dan wel indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan de verplichtingen welke voor hem
uit deze of uit enige andere hiermede samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
9.4. De garantie voor werkzaamheden door Studiocase ten behoeve van opdrachtgever aan derden opgedragen, strekt zich
slechts uit voor zover bedoelde derden Studiocase in dat geval geheel vrijwaren.
9.5. De volledige kosten, zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke, die door Studiocase moeten worden gemaakt
ter zake van conflicten met derden, die ten behoeve van cliënt worden ingeschakeld, komen voor rekening van
opdrachtgever indien de oorzaak van dat conflict een gevolg is van een onjuist handelen of een nalaten van opdrachtgever.
ARTIKEL 10: Intellectuele eigendom
10.1. Opdrachtgever garandeert Studiocase te allen tijde dat het gebruik door Studiocase van door opdrachtgever verstrekte gegevens of anderszins Studiocase niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermende rechten van
derden. De opdrachtgever vrijwaart Studiocase volledig tegen aanspraken van derden terzake inbreuk op auteursrechten en
aanverwante rechten.
10.2. Opdrachtgever vrijwaart Studiocase volledig van alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derden
jegens Studiocase zouden mogen maken uit hoofde van schending van de in lid 1 van dit artikel genoemde
garantie.
10.3. Alle tekeningen mallen, litho’s, ontwerpen, modellen en dergelijke, door of namens Studiocase bij de uitvoering van
de overeenkomst vervaardigd, zijn, evenals het recht om daarvan gebruik te maken, onvervreembaar eigendom van
Studiocase.
ARTIKEL 11: Beëindiging
In geval opdrachtgever enige verplichting krachtens een overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, bij aanvraag
van zijn faillissement, voorlopige verlening van surséance van betaling of liquidatie van zijn bedrijf, wordt opdrachtgever
zonder verdere aankondiging geacht in gebreke te zijn, en heeft Studiocase naar haar keuze het recht zonder sommatie de
uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of, eveneens zonder sommatie en zonder rechterlijke
tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Studiocase tot enige restitutie is gehouden.
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ARTIKEL 12: Illustraties,digitale produkties
12.1. De kwaliteit van door Studiocase uitgevoerde digitale en fotografische werkzaamheden, worden gegarandeerd met
dien verstande dat bij reproduktie van aangeleverd materiaal de kwaliteit hiervan ook maatgevend is voor het eindresultaat.
12.2. Voor beschadiging of verloren gaan van aan Studiocase ter hand gestelde materialen zoals video-tapes, cinefilms,
dokumenten, artwork, foto’s, dia’s en negatieven is Studiocase niet aansprakelijk behoudens opzet of grove schuld.
12.3. Door ons vervaardigde materialen dienen uiterlijk een week na overeengekomen datum aan Studiocase te worden
afgehaald. Daarna vervalt onze aansprakelijkheid voor verloren gaan of beschadiging.
12.4. Opdrachten voor digitale driedimensionale produkties welke later dan 24 uur voor aanvang van de eindrendering
worden geannuleerd, worden zonder enige korting berekend. Bij eerder annulering zal 30% van de uitvoeringskosten in
rekening worden gebracht.
12.5. Opdrachten voor films, video- of andere AV-produkties welke later dan 72 uur voor aanvang van uitvoering worden
geannuleerd, worden zonder enige korting berekend. Bij eerdere annulering zal 30% van de uitvoeringskosten in rekening
worden gebracht.
12.6. Opdrachten waar naar onze mening strafrechtelijke of ander risico’s aan verbonden zijn worden geweigerd.
ARTIKEL 13: Toepasselijk recht / Bevoegde rechtbank
13.1. De overeenkomst in al haar onderdelen wordt beheerst door Nederlands recht en wordt geacht in Nederland te zijn
gesloten.
13.2. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgelijke rechter zal elk geschil tussen Studiocase
en de opdrachtgever, ingeval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te Breda. Studiocase blijft
echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde
rechter.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nr. 2991

Opdrachtgever gaat akkoord met de bovenstaande leveringsvoorwaarden van Studiocase reclame en grafische vormgeving
middels het retourneren van bijgaande kopie met onderstaande bedrijfsgegevens voorzien van handtekening.

Naam bedrijf

:
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:
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:
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:

Handtekening
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