Algemene voorwaarden van dBOD

Privacy Statement dBOD

1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1.1
Allerespects
aanbiedingen
van dBOD
plaats
onder
exclusieve
toepasselijkheidverklaring
dBOD
the privacy
of vinden
all users
of its
website
and ensures
that the personalvan
onderhavige
algemene
voorwaarden.
Deze
toepasselijkheid
geldt
zowel
op de aanbieding,
information you entrust to us is handled confidentially.
als op de op basis van de aanbieding tot stand gekomen overeenkomsten met opdrachtgevers,
tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald.
If you wish to write a review, it is up to you to decide whether you include your
1.2 Wijzigingen van alle overeenkomsten en van deze algemene voorwaarden zullen slechts van
name
andzijn
other
personal
information.
We are
interested
in hearing the views of
kracht
indien
zij schriftelijk
tussen beide
partijen
zijn overeengekomen.

our visitors, but reserve the right not to publish any contributions that do not
meet
the terms and
conditions
of our website. If you require further information
2 Aanbiedingen,
opdracht
en aanvaarding
about
data or would
likezijn
to make
changes,
service
be happy to
2.1
Alleyour
aanbiedingen
van dBOD
vrijblijvend,
tenzijcustomer
zij een termijn
voorwill
aanvaarding
help.
If it proves
necessary
to amend
our Privacy Policy,
the latest30
information
can
bevatten.
Aanbiedingen
hebben
een geldigheidsduur
van maximaal
dagen.
2.2
Een aanbieding
wordt
aanvaard, tenzij sprake is van een "spoedproject". Voor
always
be found on
thisschriftelijk
page.
een spoedproject is een telefonische akkoordverklaring voldoende.

Web
2.3 statistics
dBOD heeft het recht om een aanvaarde aanbieding binnen twee werkdagen na ontvangst
We collect
statistics ontethe
use of our website in order to further improve our site.
van de aanvaarding
herroepen.
dBOD
only authorise
third
parties to
use this
their isaim
in doing
2.4
Dewill
opdrachtgever
kan een
schriftelijke
opdracht,
dieinformation
nog niet doorifdBOD
aanvaard,
alle kosten door dBOD gemaakt ter zake van de beoordeling van
so isschriftelijk
to furtherherroepen
develop mits
the website.
de opdracht en de voorbereiding van de acceptatie, worden vergoed.

2.5 dBOD
aanvaardt de opdracht door deze schriftelijk aan de opdrachtgever te bevestigen,
Contact
forms
dan wel
doorreleased
met de uitvoering
van form
de werkzaamheden
te beginnen.
Personal
data
in a contact
via the website
will be stored by dBOD in
2.6
In
geval
de
opdrachtgever
een
zelfde
opdracht
tegelijkertijd
aanthe
meerdere
ontwerpers/
the website CMS. This data will only be used to respond via
website.

ontwerpbureau’s wenst te verstrekken, is hij verplicht dBOD hiervan vooraf in kennis te
stellen. Hetzelfde geldt indien de opdrachtgever een zelfde opdracht reeds eerder aan een
Newsletter
andere ontwerper/ontwerpbureau heeft verstrekt.

The address list for the newsletter is managed and stored by dBOD. This address list
will
not be made available to third parties and will be used only to inform relations
3 Contactrapporten
about
dBOD’s
and activities.
3.1 dBOD
maaktservices
van alle daarvoor
in aanmerking komende contacten met haar opdrachtgever
contactrapporten op, welke ter akkoordbevinding aan de opdrachtgever worden

Googletoegezonden.
Analytics
The 3.2
dBOD
website
uses Google
a web
analysis
provided
by Google
3.2
Indien
de opdrachtgever
nietAnalytics,
binnen drie
werkdagen
na service
toezending
schriftelijk
heeft
gereageerd, wordt
hetAnalytics
desbetreffende
rapport als(text
correct
beschouwd
enyour
zijn beide
partijen
Inc. (“Google”).
Google
uses “cookies”
files
stored on
computer)
daaraan
gebonden.
in order
to help
the website to analyse how users use the website. The information
generated by the cookie about your use of the website (including your IP address) is
4 Begroting
sent
to and stored by Google on servers in the United States. Google uses this infor4.1
dBOD
een opdrachtbegroting
met
daarinabout
in het kort
de voorgestelde
mation
tomaakt
recorddesgevraagd
how the website
is used, compile
reports
website
activities
werkwijze en de begrote prijs.
for website operators and provide other services relating to website activities and
4.2 Wanneer verschillende mogelijkheden door dBOD dienen te worden verkend alvorens tot
internet
use. Google is only permitted to provide this information to third parties
een definitief voorstel kan worden gekomen, zullen de hiermee gemoeide werkzaamheden
if required
to begrepen
do so by onder
law ordeinsofar
as these third
parties
process
the information
mede zijn
werkzaamheden
van de
uiteindelijke
overeenkomst.
on Google’s
behalf.
Google
will not use
IP address
in combination
other op
4.3
De begroting
bevat
een specificatie
naaryour
eindresultaat,
werkzaamheden
enwith
honorarium
databasis
at itsvan
disposal.
You
can
disable
the
use
of
cookies
by
selecting
the
appropriate
de door dBOD gehanteerde uurtarieven en bijkomende kosten.
settings
in your kosten(posten)
browser. However,
wepro
would
like worden
to pointopgenomen;
out that this
may mean
4.4
Onvoorziene
kunnen
memorie
doorberekening
thatgeschiedt
you cannot
access
the options offered by the website. By using the website,
achteraf
en all
in redelijkheid.
4.5
begroting
door dBOD
gewijzigd wanneer
en voor
zover
de begroting
you De
agree
to thekan
processing
ofworden
this information
by Google
in the
manner
and foristhe
gebaseerd
op omstandigheden
of feiten, die nadien zijn gewijzigd.
purposes
described
above.”
4.6 dBOD heeft het recht prijsverhogingen van derden, voor zover na de begroting bekend

geworden, aan de opdrachtgever door te berekenen.
Contact
4.7
De have
opdrachtgever
zal de begroting
van
dBODPrivacy
binnen Policy
drie dagen
na verzending
If you
any questions
about the
dBOD
please
contact ter
goedkeuring tekenen en retourneren. Niet tijdig geretourneerde begrotingen, worden als
Sven Kuipers, dBOD marketeer.

goedgekeurd beschouwd.
4.8 In geval dBOD op verzoek van de opdrachtgever werkzaamheden verricht voordat aan
artikel 4.6 is voldaan, is dBOD gerechtigd haar honorarium en kosten in redelijkheid door te
berekenen, ook indien deze niet in de begroting zijn begrepen of een goedkeurende
begroting helemaal niet tot stand komt.
5 Productiebegeleiding
5.1 Indien overeengekomen zal dBOD toezicht houden op de uitvoering van door of namens de
opdrachtgever aan grafische of andere (productie)bedrijven te verstrekken opdrachten.
5.2 Alvorens de definitieve toestemming tot productie wordt verstrekt, dient de opdrachtgever
de laatste drukproef, schermvoorstel of prototype schriftelijk te hebben goedgekeurd.
5.3 De begeleidingswerkzaamheden van dBOD zullen zonodig als pro memorie post in de
begroting worden opgenomen. De uiteindelijke vergoeding vindt plaats op basis van
nacalculatie.
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