Voorwaarden Prutsdesign
Horst, 29 augustus 2011

Huisregels Prutsdesign:
• Binnen niet roken
• Kinderen blijven onder toezicht en verantwoordelijkheid van hun ouders of begeleiders

Denk aan de buren:
• Parkeer je auto voor het atelier op de parkeerplaats. Er is plaats voor 6 auto’s
• Niet parkeren voor het huis van de buren of in de oprit aan de overkant
• Zorg na 22:00 uur voor geen geluidoverlast (toeteren ed.)

Spelregels Naailes:
• Opgaves via E-mail of bellen
• Alléén les op afspraak
• Vóór aanvang van de les moet het verschuldigde bedrag betaald zijn (overgemaakt of contant)
Rabobank 1599.65.209 Prutsdesign o.v.v. lesgeld en de naam van de cursist
Let op: Tenminste 24 uur van te voren afmelden, anders wordt het lesgeld ingehouden
• Aantal deelnemers per les 15 jaar en ouder: 3-5
• Aantal deelnemers per les "aanstormend talent": 3-4
• Geen lessen tijdens de schoolvakanties
• Geen inhaal mogelijkheid
• Geen teruggave van lesgeld
• Kortingen zijn niet in te wisselen voor contanten
• Patronen en zelfmaakmodebladen mogen niet mee naar huis

Algemene Voorwaarden:
• De relatie heeft voor het aangaan van de transactie kennis genomen van deze voorwaarden. De
toepasselijkheid van eigen voorwaarden van de relatie worden nadrukkelijk van de hand
gewezen.
• Prutsdesign aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies van of schade aan eigendommen
• Prutsdesign aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel
• Prutsdesign aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgschade

Verkoopvoorwaarden Prutsdesign
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1. De klant heeft voor het aangaan van de transactie kennis genomen van deze voorwaarden. De
toepasselijkheid van eigen voorwaarden van de klant worden nadrukkelijk van de hand gewezen.
Met het aangaan van een transactie verklaart de klant zich akkoord met deze voorwaarden.
2. Prutsdesign is of heeft geen webwinkel. De getoonde goederen en prijzen op
http://www.prutsdesign.nl dienen ter globale illustratie van de mogelijkheden.
3. Opdrachtgevers hebben zich vooraf persoonlijk op de hoogte gesteld van de (artistieke) invulling,
levertijd en van prijs- en kwaliteitsniveau van het werk van Prutsdesign. Afwijkingen van de
gangbare diensten of producten van Prutsdesign moeten vooraf nadrukkelijk zijn
overeengekomen.
4. Door voortschrijdend inzicht of onvoorziene uitdagingen in de uitvoering, kan Prutsdesign in het
belang van de klant op detailniveau afwijken van eerder gemaakte afspraken over de uitvoering
van opdrachten. Prutsdesign doet dit zonder ruggespraak, tenzij dit vooraf nadrukkelijk is
overeengekomen.
5. Ondanks de zorgvuldige controle en vakkundige verwerking van hergebruikte materialen, kan
Prutsdesign niet instaan voor de levensduur van deze materialen in kledingstukken of accessoires
6. Ondanks de vakkundige beoordeling en verwerking van materiaal of verstelgoed dat door de
klant beschikbaar is gesteld, kan Prutsdesign niet instaan voor de verwerkbaarheid. De klant
aanvaardt het risico op scheuren, smelten, krimpen, kleurverandering of andere onomkeerbare
onvoorziene veranderingen.
7. Verstelwerk moet schoon worden aangeleverd
8. De overdracht van goederen of diensten naar de klant vindt plaats nadat de klant aan zijn
betalingsverplichtingen heeft voldaan, tenzij dit nadrukkelijk anders is overeengekomen
9. Betaling van facturen binnen 14 dagen
10. Bij grotere opdrachten worden deelfacturen verzonden naar rato van de projectvoortgang
11. Bij betalingsachterstand wordt de dienstverlening gestaakt
12. Bij betalingsachterstand worden administratie- en incassokosten verhaald op de debiteur
13. Gebreken moeten onmiddellijk ter beoordeling aan Prutsdesign worden voorgelegd
14. In geval van schade door fouten of nalatigheid van Prutsdesign, kan een eventuele
genoegdoening nooit de verkoopwaarde van de opdracht overstijgen
15. Prutsdesign aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgschade
16. Prutsdesign neemt geen producten retour als deze door gebruik of in beheer van de klant in
waarde zijn verminderd
17. Prutsdesign heeft en houdt het intellectueel eigendom van al haar ontwerpen. Dit betekent dat
zonder uitdrukkelijke toestemming niets mag worden nagemaakt, ook geen verkochte
producten.
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1. De leverancier heeft voor het aangaan van de transactie kennis genomen van deze voorwaarden.
De toepasselijkheid van eigen voorwaarden van de leverancier worden nadrukkelijk van de hand
gewezen. Met het aangaan van een transactie verklaart de leverancier zich akkoord met deze
voorwaarden
2. Betaling van facturen binnen 30 dagen
3. Prutsdesign gaat geen verplichtingen aan zonder schriftelijke opdracht
4. Prutsdesign verhaalt administratie- en incassokosten die voortvloeien uit slordige, agressieve of
frauduleuze facturatie door crediteuren
5. Bij een vermoeden van acquisitiefraude wordt de Politie ingeschakeld en de publiciteit gezocht

