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Artikel 1 | Overeenkomst, offerte en bevestiging

Artikel 6 | Betaling

1.1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden zijn van toeppassing op elke overeenkomsten tussen
opdrachtgever en Markyourdesign tenzij anders schriftelijk word afgesproken.

6.1 Betalingsverplichting
Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na
factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door
Markyourdesign nog geen (volledige) betaling is ontvangen,
word dit gerekend als verzuim van de opdrachtgever en is
hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.

1.2 Offerte
Offers zijn geheel vrijblijvend maar de prijsopgave kan na een periode van
30 dagen van het overhandigen in prijs zijn gewijzigd.
1.3 Schriftelijke en/of mondelinge overeenkomsten
Opdrachten dienen ten alle tijden schriftelijk en ondertekend worden
aangegaan tenzij anders afgesproken tussen opdrachtgever en Markyourdesign.
1.4 Nederlands recht
Op de overeenkomst tussen Markyourdesign en opdrachtgever
is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2 | Informatie, materiaal levering en design
2.1 Informatie en/of materialen van opdrachtgever of derden
Van de opdrachtgever mits van toepassing word geacht om binnen
reële termijnen informatie en materialen aan te leveren om de
termijn van levering te behalen. Mocht dit onverhoopt niet gebeuren
is alle mogelijke schade voor de opdrachtgever. Voor derden geld
dat Markyourdesign ten alle tijden zal proberen alle informatie en/of
materialen op tijd binnen te krijgen maar dit niet kan garanderen.
2.2 Termijn van levering
De tussen de opdrachtgever en Markyourdesign opgegeven
termijn van levering is een indicatieve datum.
2.3 Gemaakte ontwerpen
Op een door Markyourdesign gemaakt ontwerp heeft de opdrachtgever
recht op twee correctie rondes. Waar er daarna nog correctie
rondes nodig zijn, kan het zijn dat Markyourdesign, in overleg
met de opdrachtgever, hiervoor extra kosten zal rekenen.
2.4 Wettelijke bezwaren
Mochten er wettelijke bezwaren zijn tegen de door de opdrachtgever
aangeleverde opdracht is Markyourdesign in alle gevallen niet
verantwoordelijk voor het onderzoeken van het mogelijk breken
van het octrooi recht, Auteurs recht en andere mogelijke wettelijke
bezwaren. Moet hier onderzoek naar gedaan worden is het aan de
opdrachtgever om dit eventueel aan Markyourdesign uit te besteden.
2.5 Klachten
Klachten dienen maximaal binnen veertien werkdagen na
afronding van de opdracht bij Markyourdesign bekend te zijn.
Na deze termijn is het recht aan Markyourdesign voorbehouden
om eventueel tegen betaling aanpassingen te maken.

6.2 Betaling per maand of anders
Het kan zijn dat vanwege de lengte van het project of om financiële
middelen beschikbaar te hebben Markyourdesign besluit het
totale factuur bedrag in twee termijnen te laten voltrekken.
6.3 Niet voldoen van de betaling
Mocht een opdrachtgever na het op de hoogte stellen en buiten
de termijn 14 werkdagen zoals aangegeven in 6.1 nog niet
betaald hebben vervalt de licentie op het product per direct.
Dit betekend dat de opdrachtgever het recht op het gebruik
van het product en alle hieraan gerelateerde zaken verliest.

Artikel 7 | Opzegging en ontbinding overeenkomst
7.1 Opzegging overeenkomst door opdrachtgever
Wanneer de opdrachtgever de aangegane overeenkomst ontbind
word deze geacht om de volledige betaling af te ronden.
7.2 Ontbinding overeenkomst door Markyourdesign
Indien de overeenkomst door Markyourdesign wordt ontbonden
wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever,
naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte
kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden
te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond
waarvan van Markyourdesign redelijkerwijs niet meer gevraagd
kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit
verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
7.3 Faillissement
Zowel Markyourdesign als de opdrachtgever hebben het recht de
overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden
in geval van faillissement of surseance van de andere partij.

Artikel 8 | Garanties en vrijwaringen
8.1 Auteursrechthebbende
Markyourdesign garandeert dat het geleverde door of vanwege
haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het
ontwerp rust, zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en
als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. De
verantwoordelijkheid over de rechten van de door de opdrachtgever
aangeleverde beelden zijn voor de opdrachtgever zelf.

Artikel 3 | Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

Artikel 4 | Gebruik en wijzigingen
4.1 Het gebruik
Als de opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen voldoet is deze
eigendomhouder van een eenmalige licentie op het geleverde product.
4.2 Wijzigingen
Markyourdesign geeft het recht weg om in de bestaande code
en grafische onderdelen aanpassingen te maken.

Artikel 9 | Aansprakelijkheid
9.1 Aansprakelijkheid
Markyourdesign kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
- fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
- misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de
overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in
handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet
aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
- fouten van door/namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
- gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen
van prijsopgaven van toeleveranciers.
- fouten in het ontwerp of de tekst /gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld
een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan
een dergelijke controle geen behoefte te hebben.

Artikel 5 | Honorarium

9.2 Kopieën materialen
De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk,
kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich
te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit
nalaat, kan Markyourdesign niet aansprakelijk worden gesteld voor
schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

5.1 Honorarium voor meerwerk
Mocht Markyourdesign door onvoorziene omstandigheden veroorzaakt door
opdrachtgever of derden extra kosten moeten maken zal dit in rekening
worden gebracht aan de opdrachtgever. Dit gebeurt ten alle tijden in overleg.

9.3 Bewaarplicht
Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever
noch Markyourdesign jegens elkaar een bewaarplicht met
betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.
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Tenzij schriftelijk tussen de opdrachtgever en Markyourdesign andere afspraken
zijn gemaakt zijn de volgende rechten aan Markyourdesign voorbehouden.
- Het recht op alle afbeeldingen en code. Dit betekend dat afbeeldingen en
code alleen in een eenmalige licentie zijn afgenomen en deze niet in het
geheel nog in delen hergebruikt mogen worden in wat voor vorm dan ook.
- Markyourdesign blijft ten alle tijden eigenaar van het creatief concept, schetsen
en ander materiaal die door Markyourdesign voor het project zijn gemaakt.
- Markyourdesign behoud zich het recht om de gemaakte
materialen als promotie materiaal te gebruiken.

