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ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1.
Algemeen
1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle met G.A Design gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op alle adviezen, 
     producten en diensten.
Artikel 2.
Aansprakelijkheid
2.1 G.A Design is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade en/of gevolgen dan ook die voortvloeien uit de geleverde 
     adviezen, producten en diensten van G.A Design.
2.2 G.A Design is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade en/of gevolgen dan ook die voortvloeien uit geleverde adviezen, 
     producten en diensten van derden.
2.3 G.A Design is niet aansprakelijk voor schade, daaronder begrepen gevolgschade, ten gevolge van het door opdrachtgever ter 
     beschikkingstellen van roerende zaken zoals voorbeelden, foto’s, teksten en/of persoonlijke gegevens etc. etc. In voorkomende gevallen 
     dient de opdrachtgever die zaken te verzekeren.
Artikel 3.
Overeenkomsten
3.1 Elke aanvaarde opdracht wordt door G.A Design per mail bevestigd.
3.2 Wijzigingen in de opdracht moeten per mail aangekondigd worden. Bij ontvangst krijgt u een bevestigingsmail van G.A Design.
3.3 Indien zonodig naar het oordeel van G.A Design met reden het noodzakelijk is voor een goede vervulling van de opdracht, ofwel 
     uit de aard van de opdracht voortvloeit, is G.A Design gerechtigd om voor rekening van de opdrachtgever, derden opdracht tot 
     levering of anderszins terbeschikkingstelling van goederen en/of diensten te geven.
3.4 Bij gehele of gedeelte annulering is de opdrachtgever verplicht dit aan te kondigen via mail. Na het bevestigen voor ontvangst, is de 
     opdrachtgever verplicht om het bedrag van de al verrichte werkzaamheden binnen de vastgestelde termijn te betalen.
Artikel 4.
Levering en levertijden
4.1 Levertijden worden besproken in overleg. De exacte leveringstijd of leveringsperiode wordt vastgesteld door G.A Design.
4.2 De opdrachtgever is verplicht de medewerking te verlenen die met reden van hem verwacht mag worden om de uitvoering en de 
     voortgang van de opdracht te doen plaatsvinden.
4.3 De eigendom van geleverde producten en/of diensten gaat pas over op opdrachtgever zodra deze heeft betaald.
Artikel 5.
Prijzen en betaling
5.1 Alle genoemde prijzen van G.A Design zijn exclusief BTW.
5.2 Alle facturen van G.A Design dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum door de opdrachtgever te zijn voldaan.
5.3 Heeft G.A Design geen betaling mogen ontvangen binnen de vastgestelde betaaldatum, stuurt G.A Design in eerste instantie een 
     herinnering. Mocht G.A Design weer geen betaling mogen ontvangen, zijn wij genoodzaakt om rente te vragen over het openstaande 
     bedrag van 2% dat elke maand terugkomt als gevolg van geen betaling.
5.4 G.A Design is gerechtigd om van de opdrachtgever alle kosten te vorderen die door niet-tijdige betaling zijn veroorzaakt.
Artikel 6.
Eigendom
6.1 Niets uit de geleverde adviezen, producten en diensten mag worden verveelvoudigd zonder voorafgaan schriftelijke toestemming 
     van G.A Design.
6.2 De geleverde adviezen, producten en diensten mag uitsluitend gebruikt worden voor eigen bedrijf of voor het afgesproken doel.
Artikel 7.
Overmacht
7.1 In geval van tijdelijke overmacht is G.A Design verplicht een tegemoetkoming te realiseren voor de opdrachtgever.
7.2 In geval van blijvende overmacht heeft G.A Design het recht de opdracht gedeeltelijk of geheel te annuleren.
7.3 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid waarop G.A Design geen invloed kan uitoefenen, waardoor de nakoming van 
     de verplichtingen voor de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor die nakoming in redelijkheid niet 
     van G.A Design kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheden te voorzien zijn of voorzien konden worden ten tijde van 
     het sluiten van de overeenkomst. Tot die omstandigheden worden onder meer gerekend: oorlog, plotselinge ziekte, brand, rampen, 
     overheidsvoorschriften, inbraak, technische storingen en overmacht van derden.


