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Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding,
offerte en overeenkomst tussen Dré Design en een opdrachtgever
waarop Dré Design deze voorwaarden van toepassing heeft
verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen
uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op
overeenkomsten met Dré Design, voor de uitvoering waarvan door
Dré Design derden dienen te worden betrokken.
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of
vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze
algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
Dré Design en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden
om ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen
overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de
strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt
genomen.

4. Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk (per
e-mail) te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat,
maar er desondanks mee instemt dat Dré Design een aanvang
met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van
de offerte als overeengekomen gelden. In dit laatste geval zal
Dré Design alsnog schriftelijk de opdracht en offerte bevestigen.
Prijzen
1. Alle prijzen en aanbiedingen zijn in Euro en exclusief BTW, tenzij
nadrukkelijk anders vermeld staat.
2. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch
voor toekomstige opdrachten.
3. Wijzigingen in de tarieven worden door Dré Design minimaal
een maand van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. De
opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf
het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze
algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Betaling
1. Na schriftelijke bevestiging van de offerte is er een
overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en Dré Design
en is de opdrachtgever betalingverplicht. Dré Design is gerechtigd
om periodiek te factureren.

5. Indien Dré Design niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan
niet van toepassing zijn, of dat Dré Design in enigerlei mate het
recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de
bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na
factuurdatum, op een door Dré Design aan te geven wijze in
de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door
Dré Design aangegeven.

6. Dré Design heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten
verrichten door derden.
Overeenkomst
1. Dré Design zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen
en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Dré Design is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen
uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te
factureren.
3. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan
Dré Design de uitvoering van die onderdelen die tot een
volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de
resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft
goedgekeurd.
4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Dré Design aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan
de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig
aan Dré Design worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering
van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan
Dré Design zijn verstrekt, heeft Dré Design het recht de uitvoering
van de overeenkomst op te schorten.

3. Indien na het verstrijken van deze termijn door Dré Design nog
geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in
verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.
Alle door Dré Design gemaakte kosten, zoals proceskosten en
buitenrechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de
kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incasso-bureaus,
gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de
opdrachtgever.
4. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het
door hem aan Dré Design verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte
van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
5. Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig)
nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet
(langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te
gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de
opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.
6. Bij een onderhoudsovereenkomst voor een website wordt
door Dré Design aan de opdrachtgever maandelijks een factuur
gestuurd zodra er meer dan een uur werktijd aan onderhoud
kan worden gedeclareerd. Indien de werktijd in een maand
lager dan een uur is, wordt dit bedrag berekend bij de daar
opvolgende onderhoudsbeurt.

5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Dré Design een
verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien
dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen
hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

Opzegging en ontbinding van de overeenkomst
1. Dré Design is bevoegd de nakoming van de verplichtingen
op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de
opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet
volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst.

Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van Dré Design zijn vrijblijvend en
gedurende twee maanden geldig, tenzij in de offerte een termijn
voor aanvaarding is gesteld.

2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen
van Dré Design op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
Indien Dré Design de nakoming van de verplichtingen opschort,
behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

2. Dré Design kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden
gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen
dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel
daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Dré Design is bevoegd de overeenkomst te ontbinden
indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn
dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er
zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard
zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in
redelijkheid niet van Dré Design kan worden gevergd.

3. Een samengestelde offerte verplicht Dré Design niet tot het
verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
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4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door
Dré Design, zal Dré Design in overleg met de 0pdrachtgever
zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever
toerekenbaar is.
5. Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of
gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden
verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken
integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
6. Een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot een bestaande
website tussen Dré Design en de opdrachtgever kent een minimale looptijd van zes maanden. Na het verstrijken van de minimale
looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk
worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van
twee maanden.
7. Zowel Dré Design als de opdrachtgever heeft het recht de
overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in
geval van faillissement of (voorlopige) surséance van de andere partij.
Eigendomsrechten
1. Tot zekerheid van de juiste en volledige nakoming van de
verplichtingen van de opdrachtgever, behoudt Dré Design zich
sowieso de eigendom van het geleverde voor in ieder geval tot het
moment waarop de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft
voldaan.
2. Na het beëindigen van de overeenkomst blijven de in het
kader van de opdracht door Dré Design tot stand gebrachte
concepten, ontwerpen, teksten, (elektronische) bestanden en
andere materialen eigendom van Dré Design, ongeacht of deze
aan de opdrachtgever of aan derden zijn gesteld. Het is voor de
opdrachtgever mogelijk hier wijzigingen in aan te brengen. Dit dient uitdrukkelijk schriftelijk te gebeuren.
3. Dré Design heeft met inachtneming van de belangen van de
opdrachtgever, de vrijheid om het in opdracht vervaardigde te
gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.
4. Dré Design is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te
verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders is overeengekomen.
5. Dré Design behoudt zich het recht voor een discrete verwijzing
naar de website van Dré Design te plaatsen op een door
Dré Design ontworpen website. Indien de opdrachtgever dit
niet wenst kan hij deze verwijzing afkopen voor het bedrag van
netto Euro 150,00.
Proeven ter controle
1. De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op
zijn verzoek van Dré Design ontvangen zet-, druk- of andere
proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze
gecorrigeerd of goedgekeurd aan Dré Design terug te zenden.
2. Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt
als erkenning dat Dré Design de aan de proeven voorafgaande
werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
3. Dré Design is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en
gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever
goedgekeurde proeven.
Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Indien Dré Design aansprakelijk mocht zijn, dan is deze
aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Dré Design
gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle
schade aan de zijde van Dré Design daardoor direct of indirect
ontstaan.

3. Dré Design is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard
ook, ontstaan doordat Dré Design is uitgegaan van door of
namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige
gegevens.
4. Indien Dré Design aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade,
dan is de aansprakelijkheid van Dré Design beperkt tot maximaal
tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte
van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
Iedere aansprakelijkheid van Dré Design voor enige andere vorm
van schade is uitgesloten, daaronder inbegrepen vergoeding van
indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet
of winst.
5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove
schuld van Dré Design.
6. Dré Design is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de
inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat
op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
7. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat het
door de opdrachtgever aangeleverde materiaal, zoals teksten en
afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.
8. De opdrachtgever vrijwaart Dré Design voor eventuele
aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van
de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan
andere dan aan Dré Design toerekenbaar is.
9. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van een jaar vanaf
het moment dat de opdracht voltooid is.
Overmacht
1. Dré Design is niet gehouden tot het nakomen van enige
verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe
gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te
wijten aan schuld.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden
verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie
wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of
niet-voorzien, waarop Dré Design geen invloed kan uitoefenen,
doch waardoor Dré Design niet in staat is zijn verplichtingen na te
komen. Werkstakingen van derden daaronder begrepen.
3. Dré Design kan gedurende de periode dat de overmacht
voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.
Indien deze periode langer duurt dan een maand, dan is ieder der
partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder
verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Overig
1. Dré Design zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke
plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke
informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Dré Design.
2. Wanneer Dré Design bemiddelt bij webhosting voor de
opdrachtgever, is de opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden
die deze webhosting provider stelt.
3. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is
uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
4. Dré Design behoudt zich het recht voor deze algemene
voorwaarden te wijzigen of aan te vullen met inachtneming van
een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de
wijziging.
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