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1. Algemeen 
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen en overeenkomsten tus-

sen Studio Droombeeld (verder: “Studio Droombeeld”) en haar klanten (verder: “de Klant”).  
b. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing indien Studio Droombeeld gebruik maakt van derden.  
c. Alle eventueel afwijkende afspraken gelden alleen indien deze schriftelijk zijn vastgelegd. 
 
2. Aanbiedingen, prijzen, totstandkoming overeenkomsten  
a. Alle offertes van Studio Droombeeld zijn vrijblijvend en gelden ten hoogste voor 14 dagen. 
b. Alle prijzen zijn in euro’s, exclusief btw en verzendkosten.  
c. Studio Droombeeld kan niet aan haar offerte worden gehouden, indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de 

offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.  
d. Indien Studio Droombeeld op verzoek van de Klant een begroting voor kosten van derden opstelt, dan is deze be-

groting indicatief.  
e. Een overeenkomst met Studio Droombeeld komt tot stand, zodra Studio Droombeeld de verstrekte opdracht schrif-

telijk heeft bevestigd dan wel zodra Studio Droombeeld een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de ver-
strekte opdracht. 
 

3. Uitvoering van de overeenkomst 
a. Studio Droombeeld spant zich in om overeenkomstig de overeengekomen opdracht te leveren.  
b. Leverings- en uitvoeringstermijnen van Studio Droombeeld zijn indicatief. Een vertraging in de uitvoering van de 

overeenkomst geeft de Klant niet het recht om de overeenkomst te ontbinden of om schadevergoeding te vorderen.  
c. De Klant is gehouden het ontvangen ontwerp te controleren (onder meer op juistheid van de tekst, het ontwerp, 

kleur en vormgeving), en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan Studio Droombeeld terug te 
sturen. Studio Droombeeld is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten of gebreken die onopgemerkt zijn gebleven 
in de door de Klant goedgekeurde of gecorrigeerde ontwerpen.  

d. Het is Studio Droombeeld toegestaan om de overeenkomst in fasen uit te voeren en deze fasen afzonderlijk te fac-
tureren. Studio Droombeeld kan de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, 
totdat de Klant de deelfactuur voor het reeds opgeleverde deel betaald heeft.  

e. Alleen indien Studio Droombeeld alle relevante en juiste informatie tijdig ontvangt, kan zij haar inspanningsverplich-
ting nakomen. Bij onjuiste en/of niet tijdige en/of niet volledige aanlevering van deze informatie kan Studio Droom-
beeld haar werkzaamheden opschorten zonder aansprakelijk te zijn voor eventuele schade en kosten. Eventueel 
hierdoor veroorzaakt meerwerk is voor rekening van de Klant. Het meerwerk wordt in rekening gebracht op basis 
van de gebruikelijk door Studio Droombeeld gehanteerde honorariumtarieven. 

f. Afwijkingen tussen het geleverde werk en het oorspronkelijke ontwerp kunnen geen reden vormen voor afkeuring, 
korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.  

g. Tenzij het werk zich er niet voor leent, heeft Studio Droombeeld te allen tijde het recht om haar naam op of bij het 
werk te (laten) vermelden of verwijderen. Studio Droombeeld heeft met inachtneming van de belangen van de 
Klant de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie.  

h. Studio Droombeeld levert nimmer open bestanden (InDesign, Illustrator, Photoshop) aan de Klant. In uitzonderlijke 
gevallen kan het open bestand aan de Klant worden verstrekt tegen een vergoeding. Nadat de Klant deze vergoe-
ding betaald heeft, heeft de Klant het recht deze bestanden te gebruiken. 

i. Wanneer de Klant voldoet aan haar verplichtingen op grond van de overeenkomst, krijgt de Klant een licentie tot 
het gebruik van het ontwerp. De Klant mag het ontwerp openbaar maken of verveelvoudigen voor het doel, zoals 
overeengekomen. Zijn over dit doel geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentie beperkt tot het gebruik van het 
ontwerp waarvoor op het moment van het sluiten van de overeenkomst vaststaande voornemers bestonden. Deze 
voornemens dienen voor het sluiten van de overeenkomst aan Studio Droombeeld bekend te zijn gemaakt. 
 

4. Derden 
a. Studio Droombeeld is bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst en een eventuele 

aansprakelijkheidsbeperking van die derde namens de Klant te aanvaarden.  
 

5. Betaling en zekerheden 
a. De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Een beroep door de 

Klant op verrekening, opschorting of aftrek is niet toegestaan.  
b. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Klant van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is over het op-

eisbare bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd. 
c. Alle kosten die door Studio Droombeeld moeten worden gemaakt ter voldoening van de vordering in en buiten rech-

te komen voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de Staffel buitenge-
rechtelijke incassokosten, met een minimum van € 150,-.  
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d. Bezwaren tegen facturen dienen binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk ter kennis van Studio Droombeeld te 
worden gebracht. Bij gebreke van tijdige reclamatie wordt de Klant geacht met de verzonden factuur in te stem-
men. Een reclamatie schort de betalingsverplichting niet op. 

e. Studio Droombeeld heeft het recht om vooruitbetaling te verlangen of om genoegzame zekerheid te verlangen voor 
tijdige en volledige nakoming van de op de Klant rustende betalingsverplichtingen.  
 

6. Annulering en wijziging  
a. Annulering of wijziging door de Klant van een overeenkomst is enkel mogelijk na schriftelijke instemming door Stu-

dio Droombeeld.  
b. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, is het de Klant niet toegestaan om veranderingen in de voorlopige ont-

werpen aan te brengen of te laten aanbrengen.  
 
7. Ontbinding en opschorting 
a. Studio Droombeeld kan, in aanvulling op de wettelijke bepalingen omtrent ontbinding, de overeenkomst met de 

Klant te allen tijde en zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder schadeplichtigheid je-
gens de Klant, per direct ontbinden indien de Klant haar opeisbare schulden onbetaald laat, indien de Klant in staat 
van faillissement wordt verklaard, indien voor de Klant surséance van betaling wordt aangevraagd, indien de Klant 
diens bedrijf staakt en/of indien beslag op het vermogen van de Klant wordt gelegd of indien de Klant anderszins de 
beschikkingsbevoegdheid verliest over (een deel van) diens vermogen. 

b. Indien de Klant een of meer van haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, heeft Studio Droom-
beeld het recht om zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot eni-
ge schadevergoeding, de nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of de overeen-
komst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Studio Droombeeld op schadevergoeding. 
 

8. Overmacht 
a. Tekortkomingen van Studio Droombeeld in de nakoming van de overeenkomst kunnen haar niet worden toegere-

kend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer gel-
dende opvattingen voor haar rekening komen. 

b. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: niet, niet volledige en/of vertraagde levering door leverancier, 
werkstakingen, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport, brand, diefstal, telecommunicatiestorin-
gen/storingen in het elektronisch berichtenverkeer, het onverwacht uitvallen van derden, bedrijfsstoornis, techni-
sche mankementen, transportproblemen, staking, de gevolgen van natuurgeweld, e.d. Dit alles ook indien deze 
moeilijkheden zich voordoen bij derden die door Studio Droombeeld bij de uitvoering van de overeenkomst zijn be-
trokken.  

 
9. Aansprakelijkheid en vrijwaring 
a. De aansprakelijkheid van Studio Droombeeld is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de betreffende op-

dracht, waarbij in geval van een duurovereenkomst ten hoogste zal gelden het factuurbedrag over een periode van 
twee maanden. Te allen tijde is de aansprakelijkheid van Studio Droombeeld beperkt tot een bedrag van maximaal 
€ 1.000.  

b. Studio Droombeeld sluit iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade uit, waaronder begrepen doch niet beperkt 
tot gevolgschade, bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/ of winstderving, gemiste besparingen, schade door 
bedrijfsstagnatie, waardevermindering, en kosten die met de uitvoering van het object gemoeid zouden zijn als de 
opdracht van de aanvang af goed zou zijn uitgevoerd.  

c. Studio Droombeeld is nimmer aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door de door haar ingeschakelde 
derde(n). 

d. Een vordering tot schadevergoeding dient uiterlijk binnen drie maanden nadat de Klant de schade heeft ontdekt of 
redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij Studio Droombeeld te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op 
schadevergoeding vervalt.  

 
10. Eigendomsvoorbehoud 
a. Iedere levering van goederen, zoals ontwerpen, schetsen en bestanden, door Studio Droombeeld aan de Klant ge-

schiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de Klant al hetgeen heeft voldaan waartoe zij uit hoofde 
van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.  

 
11. Intellectuele eigendomsrechten 
a. De intellectuele eigendomsrechten op ontwerpen, tekeningen, schetsen, foto’s etc. berusten bij Studio Droombeeld.  
b. De Klant vrijwaart Studio Droombeeld voor alle gevolgen van een inbreuk op enig recht aan derden, indien Studio 

Droombeeld op verzoek van de Klant een bepaald beeld (zoals het bedrijfslogo), tekening, model of bepaalde vorm-
geving heeft gebruikt.  

c. Indien de Klant grondstoffen, hulpmaterialen, ingrediënten of drukwerk ter beschikking stelt aan Studio Droombeeld 
om te worden verwerkt in door de Klant bij Studio Droombeeld gekochte producten, dan vrijwaart de Klant Studio 
Droombeeld tegen mogelijke aanspraken van derden uit hoofde van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.  

d. Het is de Klant niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming het werk zonder vermelding van de 
naam van Studio Droombeeld openbaar te maken of te verveelvoudigen.  
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12. Privacy 
a. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden persoonsgegevens worden gebruikt/verwerkt, 

zullen deze persoonsgegevens met een hoge mate van zorgvuldigheid door Studio Droombeeld worden gebruikt en 
beschermd overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

b. Studio Droombeeld zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de bescherming van de 
persoonsgegevens die Studio Droombeeld in bezit heeft en gebruikt, te waarborgen. Deze technische en organisato-
rische maatregelen zullen tevens dienen om verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van de 
persoonsgegevens te voorkomen. Hierbij zal Studio Droombeeld de aard van de verwerking afwegen tegen de te 
nemen maatregelen.  

c. Voor vragen met betrekking tot haar gegevens kan de Klant contact opnemen met Studio Droombeeld via 06 28 27 
13 01. 

 
13. Toepasselijk recht en geschilbeslechting 
a. Op de rechtsverhouding tussen Studio Droombeeld en de Klant is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

Toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
b. Geschillen zullen in eerste aanleg worden berecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-

Brabant; niettemin heeft Studio Droombeeld het recht om de kwestie voor te leggen aan de rechter van de woon-
/vestigingsplaats van de Klant.  

 
14. Slotbepalingen 
a. Studio Droombeeld heeft het recht om zonder voorafgaande kennisgeving deze algemene voorwaarden te wijzigen. 

De Klant heeft in dat geval het recht reeds gegeven opdrachten, voor zover niet (gedeeltelijk) uitgevoerd, te annu-
leren binnen 8 kalenderdagen na deze wijziging.  

b. Bij nietigheid of onverbindend van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, zullen de overige 
bepalingen van kracht blijven.   

c. Na het voltooien van de opdracht hebben Studio Droombeeld en de Klant geen bewaarplicht met betrekking tot de 
gebruikte materialen en gegevens. 

d. De meest recente versie van deze algemene voorwaarden, zoals te vinden op de website van Studio Droombeeld 
(www.studiodroombeeld.nl) zal gelden. 

 
 
 


