Algemene Voorwaarden
1.
Om misverstanden te voorkomen, zijn voor alle opdrachten uitgevoerd door mij, Iris Duthler, handelend
onder de naam Room for Improvements, gevestigd te Laren (KvK 32143596), hier mijn algemene voorwaarden
geprint.
2.
Ik begin pas met een opdracht als u dit schriftelijk heeft bevestigd op de andere kant van dit formulier. U
gaat met ondertekening ook akkoord met mijn voorwaarden. Voorwaarden van een opdrachtgever accepteer ik
alleen expliciet en schriftelijk.
3.
Als u niet direct heeft getekend, dan blijft mijn offerte slechts drie maanden geldig. Daarna heb ik het
recht om eventueel de vergoeding of condities aan te passen.
4.
Ik doe mijn uiterste best om elke opdracht zo goed mogelijk uit te voeren. Ik ben echter niet
aansprakelijk voor een tegenvallend resultaat als het door mij gegeven advies of ontwerp wordt uitgevoerd. Ook
in dat geval dient u de overeengekomen vergoeding te betalen. Wanneer u besluit het advies of ontwerp –om
welke reden dan ook- niet uit te voeren, dient de afgesproken vergoeding ook volledig betaald te worden.
5.
Ik doe mijn uiterste best om alles op de afgesproken tijd af te ronden. Termijnen zijn desondanks slechts
benaderingen en dus niet bindend, tenzij heel duidelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
6.
Ik heb voor de uitvoering van de opdracht recht op een vergoeding. Deze kan bestaan uit een
vergoeding per uur of een vastgesteld bedrag. Wellicht maken wij ook afspraken over de vergoeding van
bijkomende kosten zoals reiskosten en printkosten. Om misverstanden te voorkomen, staat dit allemaal op de
andere kant van dit formulier. Ook aanpassingen aan de opdracht worden op deze manier vastgelegd.
7.
Ik mag een opdracht direct naast mij neerleggen als u mij het werk onmogelijk of onacceptabel maakt.
Voor de opdracht dient dan alsnog geheel te worden betaald, al mag ik de factuur matigen. Ik ben dan niet
aansprakelijk voor welke schade dan ook.
8.
Ik factureer afhankelijk van de opdracht ofwel maandelijks, of in delen (meestal een voorschot van 25%
en een restbetaling bij afronding). Ook dit spreken we af op de andere kant van dit formulier.
9.
Betaling van mijn facturen dient te gebeuren binnen 14 dagen na factuurdatum. Hierna mag ik, als ik
daarvoor kies, direct de wettelijke rente in rekening brengen. Vier maanden na factuurdatum bent u (bij niet
betaling) vanwege verspilling van mijn tijd een boete verschuldigd van 500 Euro, plus eventuele
schadevergoeding of incassokosten.
10.
U moet mij voorzien van alle benodigde materialen en informatie die nodig is om de opdracht goed uit te
kunnen voeren. Als ik extra werkzaamheden moet verrichten omdat u de benodigde informatie of materialen niet
tijdig, niet volledig of niet juist aan mij heeft gegeven, dan zal ik de bijkomende werkzaamheden of kosten apart in
rekening brengen volgens de gebruikelijke tarieven.
11.
Ik kan advies geven over het inschakelen van derde partijen voor uitvoering van het advies of ontwerp,
of voor aankopen. Mijn rol zal daarin nooit verder gaan dan het in contact brengen en bespreken van iemands
producten of diensten. Ik sluit geen overeenkomsten namens u met een derde partij of andersom, noch ben ik
bemiddelaar of agent. Ik kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van zulke derden, of voor gebreken in
de producten van deze derden. Als ik uitspraken doe over (mogelijke) kosten of prijzen, dan kunt u daar geen
rechten aan ontlenen, omdat ikzelf ook niet soortgelijke rechten heb ten opzichte van die derden.
12.
Aan tekeningen gemaakt door mij kunt u geen rechten ontlenen. Ik ben geen architect of bouwkundige.
U dient voor uitvoering van (ruimtelijke) werkzaamheden de maten te controleren en/of een gespecialiseerde
vakman in te huren die de technische detaillering verzorgt.
13.
Alle uit de opdracht voortkomende intellectuele eigendomsrechten (oa. merkrechten, auteursrechten en
modelrechten) komen mij toe. U krijgt een individueel gebruiksrecht. U mag het advies of ontwerp echter niet
verveelvoudigen of openbaar maken zonder mijn toestemming, tenzij wij expliciet en schriftelijk iets anders zijn
overeengekomen.
14.
Ik heb de vrijheid om het advies of ontwerp te gebruiken voor publiciteit, promotie en acquisitie,
wedstrijden en tentoonstellingen. Ik heb ook te allen tijde het recht om daarbij mijn naam te vermelden. Uw naam
hoef ik nooit te vermelden. Uw naam mag ik alleen vermelden met uw toestemming.
15.
Ik respecteer uw privacy en de wet. Uw gegevens geef ik niet aan derden zonder uw toestemming.
16.
Op overeenkomsten tussen ons is Nederlands Recht van toepassing. Bij eventuele geschillen proberen
we er eerst samen uit te komen. Lukt dat echt niet, dan gaan we naar de rechtbank Midden-Nederland.

