Algemene voorwaarden Spek&Jerry's
Spek&Jerry’s Craphic Craftsmen: hierna te noemen S&J’s,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 69720282.

1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten S&J’s.
Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien zij schriftelijk tussen
S&J’s en de opdrachtgever zijn overeengekomen.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor
de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
Verandering van deze algemene voorwaarden, dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van de
overeenkomst binden S&J’s alleen dan, indien deze veranderingen of
afwijkingen schriftelijk bevestigd zijn door S&J’s.
S&J’s is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten,
tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
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2. Uitvoering van overeenkomst
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
De door S&J’s gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen,
tenzij anders aangegeven.
S&J’s is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk
binnen 14 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
Facturering geschiedt op basis van deze offerte.
Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en S&J’s zijn pas geldig
vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of
gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
Een samengestelde prijsopgave verplicht S&J’s niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht
tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3. Uitvoering van de overeenkomst
S&J’s zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen
van goed Grafisch Vakmanschap uitvoeren.
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan S&J’s aangeeft dat deze noodzakelijk
zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor
het uitvoeren van de overeenkomst/opdracht, tijdig aan S&J’s worden verstrekt. Indien de voor de
uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan S&J’s zijn verstrekt, heeft S&J’s het
recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra
kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Inschakelen van derden
S&J’s is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat S&J’s is uit gegaan van door de
opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan S&J’s de uitvoering
van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten
van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Indien de werkzaamheden langer dan
6 weken opgeschort zijn en/of worden zal er voor eventuele al geleverde prestaties, gebruik worden
gemaakt van een tussenfactuur welke binnen 10 dagen dient te worden voldaan.
Opdrachtgever vrijwaart S&J’s voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering
van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is. Inschakeling van derden
kan enkel in schriftelijk overleg met S&J’s.
S&J’s is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten en/of diensten die zijn aangebracht door
ingeschakelde derden partijen door de opdrachtgever.

Pagina 2/6

4. Opzegging en ontbinding van de overeenkomst
De overeenkomsten op producten van S&J’s voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige
verbintenis en kent daarom geen looptijd. Uiteraard wordt in een schriftelijke overeenkomst
een levertijd afgesproken.
S&J’s heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met
onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt
aan de met S&J’s gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.

5. Levering en leveringstijd
Overschrijding van de levertijd kan voor de klant nimmer grond zijn voor ontbinding van de
overeenkomst. Indien de overeengekomen leveringsdatum is overschreden stelt de klant S&J’s
vier weken in de gelegenheid tot levering over te gaan.

6. Documentencontrole
Indien een bericht vergezeld wordt door één of meerdere documenten ter controle, dan wijzen wij u graag
op het volgende: Gelieve orderbevestiging, drukproef en/of controledocumenten goed te controleren
op materiaal, formaat, tekst, logo én kleur (kleurechtheid kunt u niet beoordelen op een beeldscherm)
en bij goedkeuring uw akkoord te geven via email. Wanneer de orderbevestiging/drukproef door
u geaccordeerd is, kunnen wij achteraf niet verantwoordelijk worden gesteld voor fouten in materiaal,
formaat, tekst, logo én kleur.

7. Overmacht
Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: alle van buiten vijf komende oorzaken,
voorzien of niet voorzien, waar de tekortkomende partij geen invloed op heeft. Blessures,
slechte/ongewenste weersomstandigheden, ziekte, arbeidsongeschiktheid of andere belemmerende>
oorzaken waardoor de overeengekomen dienst(en) niet uitgevoerd kan worden door S&J’s, vallen onder
overmacht.
S&J’s zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hierover inlichten en een passende oplossing aanbieden.
Wanneer de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die
niet aan S&J’s kunnen worden toegerekend, dan is de opdrachtgever verplicht eventuele kosten die
dit met zich meebrengt te vergoeden. S&J’s zal de kosten zoveel mogelijk proberen te beperken. De
kostenvergoeding heeft betrekking op de door S&J’s al gemaakte kosten voor de inschakeling van
bijvoorbeeld derden, producten, werkmateriaal en schetsen.

8. Prijzen
S&J’s is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen met de prijsstijgingen die zich na het sluiten
van de overeenkomst voordoen ten aanzien van de kosten die voor het uitvoeren van de overeenkomst
nodig zijn. Zoals o.a. stijging van verzendkosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande
overheidsheffingen of in het algemeen omstandigheden die met één en ander vergelijkbaar zijn.
S&J’s is verder gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien de opdrachtgever wijzigingen
in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt.
Wijzigingen in de tarieven worden door S&J’s, zodra dit redelijkerwijs mogelijk is, tevoren bekendgemaakt
aan de opdrachtgever.
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9. Betalingen
Na schriftelijk akkoord op de offerte krijgt de offerte de status van contract. Vanaf dat moment is er een
overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en S&J’s en is de opdrachtgever betalingsverplicht.
De opdrachtgever dient het overeengekomen verschuldigde bedrag binnen 30 dagen te voldoen na het
ontvangen van de factuur.
In genoemde gevallen behoudt S&J’s zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde
diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
Indien de betalingstermijn is overschreden, wordt een herinnering tot betaling verstuurd. Deze dient
binnen 14 dagen te zijn voldaan. Hierna volgen maximaal drie aanmaningen, voor iedere aanmaning
wordt kosten van t.w.v €12,50, in rekening gebracht. De betaal termijn van een aanmaning is 5 dagen.
Indien de betalingstermijn opnieuw is overschreden, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke
rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag.
Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch
uiterlijk binnen 10 dagen na facturering S&J’s hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze
bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 10 dagen na verzending
voldaan moet worden.
Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde ontwerpen, en/of
diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

10. eigendomsrechten
Alle door S&J’s verstrekte goederen worden aan Opdrachtgever terug gegeven als deze dat wenst.
Alle door S&J’s ontwikkelde promotiematerialen kunnen door S&J’s voor eigen promotiedoeleinden
worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.
Al het door S&J’s vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van S&J’s niet
worden bewerkt of verwerkt in andere uitingen dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is.>
(Bijvoorbeeld: uitsnijden, afdrukken, publicatie)
Wanneer er auteursrecht op het geleverde rust zal S&J’s als maker de auteursrechthebbende van het
geleverde zijn. Partijen kunnen schriftelijk overeenkomen dat de bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk
aan de opdrachtgever worden overgedragen.
S&J’s heeft altijd het recht om zijn naam op, bij, of in het resultaat te vermelden of te verwijderen
(Als zijnde signatuur S&J’s). De opdrachtgever dient altijd vooraf toestemming te vragen om de
naamsvermelding van S&J’s openbaar te maken.
Bij elke vorm van publicatie is de opdrachtgever verplicht zorg te dragen voor de bronvermelding
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11. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van S&J’s is beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde zaken/diensten.
S&J’s is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat de opdrachtgever
de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden
heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan
derden heeft doen leveren.
S&J’s is verder niet aansprakelijk voor schade in de vorm van winstderving.
S&J’s is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan door hem van de opdrachtgever ontvangen en
door S&J’s te bedrukken/beschilderen, te bewerken of te verwerken materiaal of producten, indien
de opdrachtgever S&J’s niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de
eigenschappen en de aard van deze materialen of producten en deugdelijke informatie heeft verstrekt over
de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.>
De opdrachtgever vrijwaart S&J’s voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van enigerlei schade,
voor zover S&J’s op grond van de overeenkomst met de opdrachtgever dan wel deze voorwaarden niet
aansprakelijk is en vergoedt S&J’s alles wat S&J’s aan deze derde dient te voldoen.

12. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van
hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als
dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
S&J’s noch de opdrachtgever zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten
overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
de wederpartij.

13. Privacy
Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten en beeldmateriaal blijven vertrouwelijk. S&J’s
verstrekt informatie als naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw
uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.
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Spek&Jerry's
Buikslotermeerplein 101
1025 ET Amsterdam

KvK
BTW
IBAN

69720282
NL85 798 2977B01
NL60 INGB 0008 057991

info@spekandjerrys.com
www.spekandjerrys.com
s 06 21 42 86 43 j 06 816 44 898
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Terms & conditions Spek & Jerry's
Spek & Jerry’s Graphic Craftsmen: hereinafter referred to as S&J’s,
registered with the Chamber of Commerce under file number 69720282.

1. General
These conditions apply to all offers, quotations and agreements S&J’s.
Deviations from these general terms and conditions are only binding if they have been agreed in writing
between S&J’s and the client.
The present conditions also apply to all agreements with user, for
the execution of which third parties must be involved.
Changes to these general terms and conditions, or deviations from specific parts of the agreement, only
bind S&J’s if these changes or
deviations have been confirmed in writing by S&J’s.
S&J’s is free to refer to the delivered end products for promotional purposes,
unless expressly agreed otherwise.
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2. Execution of agreement
All offers are without engagement, unless a term for acceptance is mentioned in the offer.
The offers made by S&J’s are without obligation; they are valid for 14 days,
unless indicated otherwise.
S&J’s shall only be bound by the offers if the acceptance thereof is confirmed by the other party in writing
within 14 days, unless stated otherwise.
Invoicing is based on this quotation.
Changes in the originally concluded agreement between the client and S&J’s are only valid from the
moment that these changes are made by means of an additional or
modified agreement have been accepted by both parties.
A composite quotation does not oblige S&J’s to perform a part of the assignment against a corresponding
part of the stated price.
Offers or quotations do not automatically apply to future assignments.

3. Execution of the agreement
S&J’s will make the agreement to the best of its knowledge and ability and in accordance with the
requirements
of good Graphic Craftsmanship.
The client shall ensure that all data, of which S&J’s indicate that these are necessary or of which the client
should reasonably understand that these are necessary for the execution of the agreement / assignment,
are provided to S&J’s on time. If the data required for the execution of the agreement have not been
provided to S&J’s in time, S&J’s has the right to suspend the execution of the agreement and / or to
charge the client the extra costs resulting from the delay according to the usual rates. .

4. Enabling third parties
S&J’s is not liable for damage of any kind, because S&J’s is based on inaccurate and / or incomplete
information provided by the client.
If it has been agreed that the agreement will be executed in phases, S&J’s can suspend the execution of
those parts that belong to a following phase until the client has approved the results of the preceding
phase in writing. If the activities have been suspended and / or become longer than 6 weeks, for any
already delivered performances, an intermediate invoice will be used which must be paid within 10 days.
The Client indemnifies S&J’s against any claims from third parties that suffer damage in connection with
the execution of the agreement and which is attributable to the Client .Engaging third parties can only be
done in written consultation with S&J’s.
S&J’s is not liable for errors or defects in products and /
or services made by third parties engaged by the client.
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4. Cancellation and dissolution of the agreement
The agreements on S&J’s products for the client are considered as a one-off commitment and therefore
have no term. Of course, in a written agreement
a delivery time agreed.
S&J’s has the right to terminate the agreement (s) without notice of default or judicial intervention
with immediate effect if the client does not, improperly or incompletely comply with the agreement (s)
concluded with S&J’s including the accompanying delivery conditions.

5. Delivery and delivery time
Exceeding the delivery time can never be a reason for the customer to dissolve the agreement. If the
agreed delivery date is exceeded, the customer sets S&J’s four weeks in the opportunity to deliver.

6. Documents control
If a message is accompanied by one or more documents for verification, we would like to point out the
following: Please check order confirmation, proof and / or control documents for material, size, text, logo
and color (color fastness cannot be assessed on a screen) and by approval your agreement via email. When
the order confirmation / proof is approved by you , we cannot be held responsible for errors in material,
format, text, logo and color.

7 Force majeure
Force majeure means in these General Terms and Conditions: all causes coming from outside, foreseen or
not provided, where the failing party has no influence. Injuries,
bad / unwanted weather conditions, illness, incapacity for work or other obstructive>
causes for which the agreed service (s) cannot be performed by S&J’s are covered by force majeure.
S&J’s will inform the client as soon as possible and offer a suitable solution.
When the execution of the order is delayed or interrupted due to circumstances that cannot be attributed
to S&J’s, the client is obliged to compensate any costs that this entails. S&J’s will try to limit the costs as
much as possible. The cost reimbursement relates to the costs already incurred by S&J’s for the use of, for
example, third parties, products, work material and sketches.

8 Prices
S&J’s is entitled to increase the agreed price with the price increases that occur after the conclusion of the
agreement with regard to the costs that are necessary for the execution of the agreement. Such as increase
of shipping costs, introduction of new and increase of existing government levies or in general conditions
that are comparable with one another. S&J’s is further entitled to increase the agreed price if the client
changes in the originally agreed specifications.
Changes in the rates will be announced to the client in advance by S&J’s as soon as reasonably possible.
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9 Payments
After a written agreement with the quotation, the quotation is given the status of contract. From that
moment an agreement has been concluded between the client and S&J’s and the client is obliged to pay.
The client must pay the agreed amount within 30 days after receiving the invoice.
In the above cases, S&J’s reserves the right to temporarily suspend any ongoing work or services provided
until the amounts due have been received.
If the payment term has been exceeded, a reminder will be sent until payment. This must be done within
14 days have been met. A maximum of three reminders will follow, for each reminder costs of € 12.50
will be charged. The payment term for a reminder is 5 days.
If the payment term has been exceeded again, the client will owe statutory interest plus extrajudicial
collection costs from the moment on the outstanding invoice amount.
If the invoiced amount is incorrect in the eyes of the client, he must notify S&J’s immediately, but no later
than 10 days after invoicing .The latter will investigate this claim and if necessary send a new invoice,
which must be paid within 10 days after shipment.
The Client will only become the owner of or receive the right to use the designs and / or services
delivered from the moment that he has fulfilled all his obligations.

10. property rights
All goods provided by S&J’s are returned to the Client if he so wishes.
All promotion materials developed by S&J’s can be used by S&J’s for their own promotional purposes,
unless otherwise agreed in writing with the client.
All material produced by S&J’s may not be processed or processed in other expressions than for which it
was originally created without the express consent of S&J’s.
(For example: cutting, printing, publication)
When copyright rests on the delivered content, S&J’s as creator will be the copyright holder of the
delivered item. The parties may agree in writing that the rights in question are transferred in full or in part
to the client.
S&J’s always has the right to mention or remove his name on, with, or in the result (as being S&J’s
signature). The client must always request permission in advance to make S&J’s name available to the
public.
With every form of publication the client is obliged to take care of the source
(Design S&J’s, www.spekandjerrys.com on or near the design). This also applies to duty-free designs.
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11. Liability
The liability of S&J’s is limited to the invoice value of the delivered goods / services.
S&J’s is not liable for damage of any kind that arises because or after the client has taken the
manufactured goods into use after processing, has processed or processed, delivered to third parties, or
made them use, has processed or processed or to third parties.
S&J’s is furthermore not liable for damage in the form of loss of profit.
S&J’s is also not liable for damage to material received or processed by S&J’s from the client and to be
processed, processed or processed by S&J’s, if the client did not specify the properties and specifications
at the latest at the conclusion of the agreement. the nature of these materials or products and provided
sound information about the pre-treatments and surface treatments applied.>
The client indemnifies S&J’s against all third-party claims for compensation of any damage, insofar
as S&J’s is not liable on the basis of the agreement with the client or these conditions and S&J’s will
compensate all that S&J’s must pay to this third party.

12. Confidentiality
Both parties are obliged to maintain confidentiality of all confidential information that they have received
from each other or from another source in the context of their agreement. Information is considered
confidential if this has been communicated by the other party or if this results from the nature of the
information.
Neither S & J nor the client are entitled to transfer their rights or obligations arising from concluded
agreements to a third party without the prior written consent of the other party.

13. Privacy
Your personal information, supplied documents and images remain confidential S&J’s never provides
information such as name, address, e-mail address, telephone number, etc. to third parties without your
explicit prior permission.
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