VOORWAARDEN ROBKOOPS.COM
1.
1.2
1.3

Definities
opdrachtgever: organisatie die met ROBKOOPS.COM een overeenkomst sluit voor een dienst van
ROBKOOPS.COM
op met ROBKOOPS.COM gesloten overeenkomsten zijn de volgende voorwaarden van toepassing

2.
2.1
2.2
2.3

Offerte
een offerte is vrijblijvend.
een offerte is 14 dagen geldig, tenzij anders overeengekomen
ROBKOOPS.COM heeft het recht offertes te herroepen

3.
3.1
3.2

Optie
een potentiële opdrachtgever kan een optie nemen op ROBKOOPS.COM
na 14 dagen vervalt de optie, tenzij anders overeengekomen

4.

Overeenkomst
een overeenkomst komt tot stand na:
a. een schriftelijk akkoord van de opdrachtgever
b. een akkoord per e-mail van de opdrachtgever

5.
5.1

Verplichtingen
een overeenkomst leidt tot een inspanningsverplichting (geen resultaatsverplichting): ROBKOOPS.COM
zal zich inspannen om de overeengekomen dienst zo goed mogelijk te leveren
ROBKOOPS.COM is verplicht alle vertrouwelijke informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden van
de opdrachtgever geheim te houden, tenzij anders overeengekomen

5.2
6.
6.1
6.2
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

8.
8.1
8.2
8.3
9.
9.1
9.2
10.

Eigendomsrecht
het intellectuele eigendomsrecht op de door ROBKOOPS.COM gemaakte films en andere uitingen
berust bij ROBKOOPS.COM
ROBKOOPS.COM kan aan opdrachtgever het gebruiksrecht op de gemaakte voorstellingen, films,
liedteksten en andere uitingen verlenen
Honorarium en betaling
alle prijzen zijn exclusief BTW, reiskosten parkeerkosten en eventuele materiaalkosten, tenzij anders
afgesproken
ROBKOOPS.COM hanteert het 21% BTW tarief, tenzij anders vermeld
materiaalkosten maakt ROBKOOPS.COM alleen na goedkeuring van de opdrachtgever
ROBKOOPS.COM kan vooraf een aanbetaling verlangen van de opdrachtgever
de verschuldigde vergoedingen dienen binnen 21 dagen na ontvangst van de
factuur door opdrachtgever te worden voldaan door storting op rekening van ROBKOOPS.COM,
rekeningnummer 39.44.71.377 van de Rabobank
Annuleringen
bij annulering meer dan 10 werkdagen voor de opdracht brengt ROBKOOPS.COM € 975,- in rekening.
Dit bedrag wordt in mindering gebracht als binnen 6 maanden na annulering de opdrachtgever alsnog
gebruik maakt van ROBKOOPS.COM
bij annulering binnen 10 werkdagen voor de opdracht wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
Dit bedrag wordt in mindering gebracht als binnen 6 maanden na annulering de opdrachtgever alsnog
gebruik maakt van ROBKOOPS.COM
annulering dient te schriftelijk of per e-mail te geschieden
Overmacht
ziekte, overlijden van een naaste, tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van Rob Koops ontslaat
ROBKOOPS.COM van het nakomen van de overeengekomen diensten, zonder dat de opdrachtgever
recht op een vergoeding heeft
in geval van overmacht zal ROBKOOPS.COM daarvan meteen melding maken bij de opdrachtgever
Toepasselijk recht
deze voorwaarden vallen onder het Nederlands recht
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht, Kroonstraat 50, 3500 AA
Utrecht. ROBKOOPS.COM staat daar ingeschreven onder nummer 30 189 768
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