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De klant is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door SuperStudio
mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/benodigde materialen.
Een door de SuperStudio opgegeven termijn voor het volbrengen van een ontwerp heeft, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk wordt aangegeven
dat het een uiterste termijn betreft, slecht een indicatieve strekking. SuperStudio is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van
het ontwerp, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever SuperStudio in gebreke heeft gesteld.
Het totaalbedrag van facturen dient voor de vervaldatum te worden betaald. Op het openstaande bedrag zal vanaf de vervaldag zonder
voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd zijn van 10%. Indien de factuur onbetaald blijft meer dan 30 dagen na
de vervaldag, zal het bedrag van de factuur verhoogd worden met 10% met een minimum van 70 euro.
Ter invordering kan een externe firma worden ingeschakeld. Bijkomende kosten (administratieve kosten, rechtsplegingsvergoeding, etc) ter
invordering van langdurig openstaande schulden vallen ten laste van de schuldenaar.
SuperStudio behoudt zich het recht voor om lopende opdrachten en dienstverlening op te schorten zodra / zolang er facturen
meer dan 30 dagen onbetaald blijven.
Alle goederen blijven de uitsluitende eigendom van SuperStudio totdat zij volledig betaald zijn.
Auteursrechten op ontwerpen blijven eigendom van SuperStudio tenzij anders vermeld. Wanneer men ontwerpen wenst te gebruiken voor
een ander doel dan voor hetgeen ze oorspronkelijk werden afgeleverd, dient toestemming te worden bekomen van de rechthebbende. Deze
wordt steeds schriftelijk (en mogelijks tegen vergoeding) afgeleverd.
Klachten worden enkel aanvaard binnen de acht dagen na de levering van de diensten of ontvangst van de goederen.
Alle betwistingen behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Hasselt. Het Belgische recht is van toepassing.
0477/93.28.50 - info@superstudio.be

