
ALGEMENE VOORWAARDEN STUDIO TARGET 
Hebben we specifieke, schriftelijk vastgelegde, afspraken gemaakt dan houden we ons daaraan!  
Alle overige afspraken die gelden wanneer we een overeenkomst aangaan lees je hieronder.

OVEREENKOMST
Aangevraagde offertes zijn 30 dagen geldig. Op het moment dat je akkoord gaat met de offerte komt de overeenkomst tot stand.
LET OP! Door sterk stijgende energie-, transport en grondstofkosten kan dit voor drukwerk afwijken. Mocht dit het geval zijn dan nemen we voordat het 
drukwerk besteld wordt contact met je op.

LEVERING
Nadat je akkoord gaat met de offerte gaan wij voor je aan de slag. Wij sturen een of meerdere voorstellen en vragen altijd schriftelijke goedkeuring. Na akkoord 
worden bestanden aangeleverd, drukwerk besteld of gaan we over tot de technische realisatie van een website. Wanneer drukwerk geleverd kan worden nemen 
we contact met je op over het ophalen of bezorgen hiervan. We doen ons best het werk op tijd af te hebben, maar de geschatte leveringstermijnen zijn nooit fatale 
termijnen.

KOSTENVERHOGENDE OMSTANDIGHEDEN
De hoogte van de kosten kunnen worden beïnvloed wanneer we besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze en/of omvang. Bij de prijs voor productie 
is één correctieronde inbegrepen. De volgende correctierondes gelden als meerwerk. Wij hebben ook recht op een vergoeding als er sprake is van 
prijsontwikkelingen. Denk hierbij aan belastingen, inkoopprijzen drukwerk, heffingen, lonen, sociale lasten, valutakoersen, energieprijzen of andere 
omstandigheden die een kostenverhoging voor ons met zich meebrengen. Dit geldt voor zowel eenmalige als terugkerende opdrachten.

BETALING EN BETAALTERMIJN
De factuurtermijn is 30 dagen. Hierna herinneren wij je aan de betaling. Blijft betaling dan nog uit, dan ben je vanaf de vervaldatum van de factuur rente en 
buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,00 en de contractuele rente 
bedraagt 1% per maand. Wij mogen de betalingsvoorwaarden wijzigen wanneer jouw financiële positie of betalingsgedrag hiertoe aanleiding geeft. Bezwaar 
tegen de factuur? Laat dit dan binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan ons weten. Doe je dit niet, dan geldt het gefactureerde bedrag als erkend. 
Een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

BEËINDIGEN OVEREENKOMST
Als een van de volgende omstandigheden zich voordoet, ben je direct in verzuim: faillissement of (voorlopige) surseance van betaling, homologatie van een 
onderhands akkoord, onder curatele stelling of schuldsanering of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van je bedrijf of overlijden. Wij 
mogen de overeenkomst in dat geval direct, zonder dit aan jou te laten weten, opschorten of (gedeeltelijk) ontbinden. Duurt een overmacht (denk aan oorlogen, 
weersomstandigheden, transportmoeilijkheden, etc.) langer dan 60 aaneengesloten dagen, dan mag je de overeenkomst schriftelijk ontbinden. Wij zijn aan 
jou dan geen schadevergoeding verschuldigd.

PERSOONSGEGEVENS
Alle vertrouwelijke informatie die we over en weer ontvangen houden we geheim. Dit geldt ook voor ingeschakelde derden. Om de overeenkomst uit te voeren 
verwerken wij jouw persoonsgegevens, volgens de AVG. Meer informatie hierover is te vinden in de privacyverklaring op onze website. 

AANSPRAKELIJKHEID
Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat onze verzekeraar uitkeert. Dekt de verzekeraar de schade niet? Dan is aansprakelijkheid beperkt 
tot de factuurwaarde van de opdracht exclusief omzetbelasting, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
Deze beperkingen gelden niet, wanneer sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade zoals bedrijfs- en/of 
stagnatieschade, omzet- en/of winstderving, productieverlies of waardevermindering van producten. Daarnaast vrijwaart je ons voor aanspraken van derden. 
Iedere aansprakelijkheid van ons vervalt wanneer je niet binnen één jaar nadat de aanleiding hiervoor ontstaat een beroep doet op de tekortkoming.

WIJZIGING VAN DEZE VOORWAARDEN
Wij kunnen altijd, zonder dit vooraf mede te delen, de algemene voorwaarden wijzigen. Wijzigingen gelden na schriftelijke mededeling ook ten aanzien van 
bestaande overeenkomsten.

KLACHTEN EN GESCHILLEN
Ben je niet tevreden over onze dienstverlening dan horen wij dat graag zo snel mogelijk en proberen we er samen uit te komen.  
Als we er niet uitkomen, is de rechtbank van onze vestigingsplaats bevoegd om over de kwestie te oordelen. 

TOEPASSELIJK RECHT
Op alle overeenkomsten, deze algemene voorwaarden en handelingen die daaruit voortkomen, is het Nederlandse recht van toepassing.


