
Algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud 
en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Studio Font gesloten 
overeenkomsten.

AKKOORD
•  De overeenkomst tussen Studio Font en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening van de offerte door 

de opdrachtgever, ondertekening van de schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever of door bevestiging van 
de offerte door de opdrachtgever per e-mail.

• Wanneer een opdrachtgever, na akkoord, een overeenkomst wenst op te zeggen, wordt alsnog de offerte in 
rekening gebracht.

AANBETALINGEN
• Bij opdrachten waarbij het offertebedrag voor vormgeving hoger is dan € 600,- wordt een aanbetaling gevraagd. 

De werkzaamheden beginnen, wanneer deze aanbetaling binnen is. De aanbetaling is afhankelijk van het 
totaalbedrag van de offerte.

•  Bij drukwerkkosten hoger dan € 200,- wordt geacht deze kosten vooraf over te maken naar Studio Font. 
Drukwerk word besteld, wanneer deze betaling binnen is.

DRUKWERK
• Als door de opdrachtgever akkoord is gegeven, het drukwerk te verzenden naar de drukker, kan deze order niet 

meer aangepast of geannuleerd worden.
• Als drukwerk niet correct wordt geleverd, met schuld door de drukkerij, stelt Studio Font een reclamatie in bij de 

desbetreffende drukkerij. Dit geeft echter geen garantie voor een schadevergoeding.
• Studio Font is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies of beschadiging dat wordt toegedaan tijdens de 

bezorging van het drukwerk. Hiervoor zal Studio Font wel een reclamatie indienen. Dit geeft echter geen garantie 
voor een schadevergoeding.

OFFERTES
• Gemaakte offertes door Studio Font zijn prijsindicaties. Het bedrag op de daadwerkelijke factuur kan afwijken, 

zowel positief als negatief.
• Offertes zijn 14 dagen na dagtekening geldig.
• Offertes worden op maat gemaakt en zijn alleen bestemd voor de geadresseerde.
• Offertes gelden alleen, wanneer de opdrachtgever zich houdt aan het aantal afgesproken correctierondes, 

oplagen in drukwerk, aanleverspecificaties, planning, etc.

EIGENDOM ONTWERP
• Alle ontwerpen blijven in het eigendom van Studio Font tot dat hiervoor het verschuldigde bedrag is voldaan. Het 

is dan ook niet toegestaan ontwerpen te gebruiken, voordat hiervoor betaald is.
• Tenzij anders afgesproken is het niet toegestaan, zonder toestemming van Studio Font wijzigingen aan te 

brengen in definitieve ontwerpen.

AANSPRAKELIJKHEID
Studio Font is niet aansprakelijk voor:
• Tekstuele, taalkundige of grammaticale fouten in het ontwerp die gemaakt zijn door de opdrachtgever;
• Fouten door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden;
• Gebreken en fouten van offertes van derden;
• Gebruik van stockmateriaal, aangeleverd door de opdrachtgever, waar de opdrachtgever geen rechten over heeft;
• Vertraging die opgelopen wordt door derden;
• Het gebruik van ontwerpen door derden;
• Hosting van ontworpen website, hosting wordt uitgevoerd door derden. 

 



 

NAAMSVERMELDING
• Tenzij het werk er zich niet voor leent, of anders is afgesproken, is Studio Font ten alle tijde gerechtigd om 

haar naam op of bij het werk en op de geleverde website te (laten) vermelden of verwijderen en is het de 
opdrachtgever niet toegestaan, tenzij anders overeengekomen, zonder voorafgaande toestemming het werk 
zonder vermelding van de naam van Studio Font openbaar te maken of te verveelvoudigen.

GEBRUIK VAN ONTWERPEN DOOR STUDIO FONT
• Studio Font mag, mits anders afgesproken met de opdrachtgever, gemaakte ontwerpen plaatsen op de website 

studiofont.nl, als portfoliomateriaal.
• Wanneer Studio Font ontwerpen gebruikt als portfoliomateriaal, waar contactgegevens op staan (denk aan 

visitekaartjes, briefpapier, etc), wordt van te voren overlegd of deze gegevens eventueel aangepast moeten 
worden.

• Studio Font zal gemaakte ontwerpen niet gebruiken voor andere opdrachtgevers.

TERMIJN VAN LEVERING
• Door Studio Font wordt een planning gemaakt met betrekking tot oplevering. Wanneer er onverwachts extra 

werkzaamheden bij komen (zoals bijvoorbeeld extra correctierondes) of de opdrachtgever niet op tijd, volgens 
planning, feedback of akkoorden geeft, kan Studio Font niet garanderen de genoemde opleverdatum te halen.

• Studio Font is niet verantwoordelijk voor vertraging die opgelopen word door derden.
• Wanneer Studio Font de opleverdatum overschrijdt, zonder dat dit schuld heeft van derden, kunt u een reclamatie 

indienen.

BEWAARPLICHT
• Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Studio Font jegens elkaar een 

bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

FACTUREN
• Facturen dienen binnen 14 dagen na de dagtekening betaald te worden of vooraf anders overeengekomen. 

Indien na het verstrijken van de afgesproken termijn door de opdrachtnemer nog geen (volledige) betaling is 
ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door de 
opdrachtnemer gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder 
begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late 
betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 
10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW.

FAILLISSEMENT
• Zowel Studio Font als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te 

ontbinden in geval van faillissement van de andere partij.
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