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Studio ZenZ

leveringsvoorwaarden algemeen

U levert in één beweging de wensen en de overige gegevens.  •  U ontvangt altijd een schetsvoorstel.  •  

Er zijn per ontwerpopdracht maximaal twee pogingen u van dienst te zijn.  •  Extra werkzaamheden, die 

bijvoorbeeld kunnen voortkomen uit onvolledige instructies of chaotische of anderzins niet direct voor 

mij verwerkbare gegevens, of een extra ontwerpfase, zullen de leverdatum uitstellen en gespecificeerd in 

rekening worden gebracht à € 80,- per uur.  •  Alle genoemde bedragen zijn exclusief technische kosten 

zoals de materialen die moeten worden aangeschaft om tot een voorstel te kunnen komen, foto’s en foto-

kopiën, koeriers etc. en exclusief btw.  •  Wanneer er sprake is van werk dat ingekocht wordt bij een derde 

partij en waarvoor Studio ZenZ de coördinatie en communicatie levert, zal alle communicatie lopen via 

Studio ZenZ, tenzij anders afgesproken. Het verstrekken van opdrachten die betrekking hebben op het 

ontwerp aan genoemde derde partij, zal niet plaatsvinden zonder uitdrukkelijke toestemming van Studio 

ZenZ.  •  Op de ontwerpen van Studio ZenZ zit auteursrecht. Het niet toegestaan om deze ontwerpen 

zonder toestemming van Studio ZenZ eigenhandig of door derden te laten wijzigen dan wel in te zetten 

voor een ander doel dan oorspronkelijk overeengekomen  •  Levering van een schetsvoorstel twee weken 

na het verstrekken van de opdracht, tenzij anders is overeengekomen.  •  Spoed verhoogt de factuur met 

50%.  •  Offerte is 30 dagen geldig  •  Transacties voor het overige volgens de leveringsvoowaarden voor 

de grafische industrie.

leveringsvoorwaarden websites

Op de sourcecode van de internetsoftware van Studio ZenZ zit auteursrecht. Het niet toegestaan om deze

sourcecode zonder toestemming van Studio ZenZ eigenhandig of door derden te laten wijzigen dan wel in

te zetten voor een ander doel dan oorspronkelijk is overeengekomen • Websites worden ondersteund 

door browsers vanaf IE 8 (Internet Explorer, windows), Firefox 4, Safari 4, Google Chrome, en Opera 

• Wanneer er gebruik gemaakt wordt van HTML5 of CSS3 wordt de website door de laatste versies van 

genoemde browsers ondersteund • Het contentmanagementsysteem wordt ondersteund door de laatste 

versies van Firefox, Safari,  Google Chrome, Opera of Omniweb • Bij websites is alle informatie bereik-

baar vanaf een beeldschermresolutie van 1024 x 768 px. eventueel d.m.v. scrollen. Bij resoluties vanaf 

1280 x 800 px. zal het ontwerp volledig in beeld zijn en intact.


