Aanvullende voorwaarden
bij eenmalig vormgevingstraject
Mijn visie op samenwerken en het delen van ideeën:
Ik geloof dat wij allemaal zijn aangesloten op een veld dat ik 'De Onderstroom' noem.
Die Onderstroom is de bron van het leven, de geboorteplaats van ideeën en wensen.
Als mens kunnen wij uit deze bron putten wanneer we ons daarvoor open stellen.
Het zijn die momenten waarop ons de meest fantastische ingevingen te binnen vallen.
Door jou bedacht? En alleen voor eigen gebruik? Daar heb ik niet zoveel mee.
Ik zie mensen niet als eigenaars van een idee, maar als doorgeefluiken. Ik denk wel: Jij, de unieke
combinatie die jij bent, zorgt ervoor dat dat idee juist bij jou naar boven komt borrelen. Of bij mij.
Want vaak zie je ook dat ideeën op verschillende plekken, bij verschillende mensen opkomen.
Blijkbaar is de tijd er rijp voor. Ik help je graag om ideeën een fysieke vorm te geven zodat we ze
samen kunnen delen met de wereld: Jij op jouw manier, ik in Verwonderland :-)
Hieronder vind je mijn visie, omgezet in wat formelere taal,
zodat we allebei met hetzelfde idee aan onze samenwerking beginnen.
Ik kijk er naar uit je te ontmoeten!

Artikel 1: Partijen
Verwonderland

Opdrachtgever

Anneke Coolen
Vlier 15 A
5662 TM Geldrop

Adresgegevens overeenkomstig
gegevens op de offerte

anneke@verwonderland.nl

Artikel 2: Doel en wijze van samenwerking
Opdrachtgever heeft Verwonderland opdracht gegeven tot het samenstellen, beschilderen en
leveren van producten zoals besproken tijdens het vormgevingsgesprek. Deze producten worden
geleverd aan en zijn bedoeld voor persoonlijk gebruik door Opdrachtgever.
Verwonderland stelt aan de hand van het gesprek een offerte samen, wanneer Opdrachtgever
hiermee akkoord gaat, beschildert Verwonderland de materialen en levert deze in de week
voorafgaand aan de uiterste leverdatum.

Artikel 3: Duur van de samenwerking
De samenwerking tussen Verwonderland en Opdrachtgever start wanneer Opdrachtgever via email
heeft aangegeven akkoord te gaan met de offerte. De overeenkomst eindigt wanneer
Verwonderland alle materialen geleverd heeft. De overige bepalingen (zie Artikel 8) blijven ook na
beëindiging van de samenwerking geldig.

Artikel 4: Tussentijdse beëindiging
Wanneer Opdrachtgever akkoord gaat met de offerte gaat Opdrachtgever een betalingsverplichting
aan. Vanwege het persoonlijke karakter van de opdracht is het niet mogelijk om de overeenkomst
tussentijds te beëindigen, tenzij beide partijen hierover schriftelijk tot overeenstemming komen.

Artikel 5: Taakomschrijving
Verwonderland
- koopt alle benodigde materialen in om de producten zoals genoemd in de offerte tijdig te
kunnen leveren
- beschildert de producten die beschilderd of gelakt dienen te worden
- verzendt de materialen tijdig, namelijk in de week voorafgaand aan de uiterste leverdatum.
Opdrachtgever
- geeft Verwonderland uiterlijk 1 maand voor de uiterlijke leverdatum via email opdracht om
het gewenste aantal producten te leveren
- zorgt voor tijdige betaling van de facturen, zie artikel 7: Financiën

Artikel 6: Tussentijdse uitbreiding van activiteiten en naleveringen
Wanneer in de maand voorafgaand aan de uiterlijke leverdatum blijkt dat er meer producten
gewenst zijn, overleggen beide partijen of het mogelijk is om (een deel van) de producten alsnog te
leveren en/of dat een nalevering gewenst en mogelijk is.

Artikel 7: Financiën
7.1: Prijzen
Genoemde prijzen en eventuele kortingen in de offerte gelden enkel voor deze overeenkomst.
Op tussentijdse uitbreidingen en naleveringen zijn eventuele genoemde kortingen zoals in de offerte
vermeld staan niet van toepassing.
Het is Opdrachtgever niet toegestaan de materialen te verkopen aan derden voor een lagere prijs
dan de normale winkelprijs van Verwonderland.

7.2: Verzendkosten
Verwonderland neemt de verzendkosten voor haar rekening
 Voor leveringen binnen Nederland waarvan het totaalbedrag hoger is dan € 75,- (NL) of € 100,(BE)
 Wanneer door tussentijdse uitbreiding van activiteiten producten nagezonden dienen te worden,
en het totaalbedrag van deze producten € 75,- (NL) of € 100,- (BE) of meer is
Verwonderland vraagt een bijdrage van Opdrachtgever
 Wanneer door tussentijdse uitbreiding van activiteiten producten nagezonden dienen te worden,
en het totaalbedrag van deze producten minder dan € 75,- (NL) of € 100,- (BE) is.
Deze bijdrage is voor NL € 5,50 en voor BE € 12,-



Wanneer door het formaat, gewicht en/of land van de levering de verzendkosten hoger zijn dan
€ 13,-, brengt Verwonderland 50% van de totale verzendkosten in rekening

7.3: Betaling
Opdrachtgever geeft Verwonderland uiterlijk 1 maand voor de uiterlijke leverdatum via email
opdracht om het gewenste aantal producten te leveren. Verwonderland stelt aan de hand van deze
bestelling een factuur op, en volgt daarbij de prijzen zoals vermeld in de offerte.
Wanneer het totaalbedrag lager is dan € 500,- ontvangt Opdrachtgever één factuur, welke binnen 1
week na de factuurdatum voldaan dient te worden.
Wanneer het totaalbedrag hoger is dan € 500,- kan Opdrachtgever gebruik maken van de
mogelijkheid tot gespreide betaling. Opdrachtgever dient dan het totaalbedrag in twee delen te
voldoen;
 het eerste deel (50% van totaalbedrag) binnen 1 week na het plaatsen van de bestelling
 het tweede deel (50% van totaalbedrag) binnen 1 week na levering
Opdrachtgever dient bij het plaatsen van de bestelling aan te geven gebruik te willen maken van
deze mogelijkheid.
Tussentijdse uitbreidingen en naleveringen worden apart gefactureerd. Deze factuur dient eveneens
binnen 1 week na ontvangst te worden voldaan.
Wanneer Verwonderland door omstandigheden de bestelde materialen niet kan leveren op de
gewenste datum, levert zij enkel de materialen die op dat moment wel af zijn. Opdrachtgever betaalt
dan enkel de geleverde materialen. Als de geleverde materialen een lagere waarde hebben dan de
reeds voldane aanbetaling, retourneert Verwonderland het te veel betaalde bedrag binnen 1 week
na levering aan Opdrachtgever.

Artikel 8: Overige bepalingen
Verwonderland is vrij om alle materialen die tijdens de samenwerking tot stand zijn gekomen los te
verkopen in haar webwinkel, ook na beëindiging van de samenwerking.
Wanneer tijdens het ontwerpgesprek een complete set materialen is ontworpen zal Verwonderland
de complete set niet aanbieden in haar webwinkel, maar wel foto’s in haar portfolio opnemen met
een link naar de website van www.Opdrachtgever.nl. Op deze foto’s zal de exacte inhoud van de set
niet zichtbaar zijn.
Door Verwonderland gemaakte werkbladen, foto’s en andere (digitale) ontwerpen waarin de hand
van de maker te herkennen zijn, zijn auteursrechtelijk beschermd.
Wanneer Opdrachtgever de auteursrechten van werkbladen wil overnemen stelt Verwonderland
hiervoor een licentieovereenkomst op. Verwonderland en Opdrachtgever spreken voor de overname
een passende vergoeding af.
Wanneer Opdrachtgever door Verwonderland gemaakte foto’s wil gebruiken, dient Opdrachtgever
van tevoren schriftelijke toestemming te vragen aan Verwonderland.
Van andere (digitale) ontwerpen kunnen de auteursrechten niet worden overgenomen, deze blijven
voorbehouden aan Verwonderland. Het is dientengevolge Opdrachtgever niet toegestaan deze
zonder toestemming te vermenigvuldigen of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Verwonderland.
Wanneer Opdrachtgever ontwerpschetsen levert aan Verwonderland waarbij sprake is van een
intellectuele creatie (in de zin van kunst) of een originele creatie (een werk waarin de hand van de

maker te herkennen is) en dat niet eenvoudig door een ander nagedaan kan worden, ligt het
auteursrecht van deze materialen bij Opdrachtgever. Het is Verwonderland niet toegestaan deze
materialen zonder toestemming van Opdrachtgever in haar webwinkel te verkopen.
Opdrachtgever geeft Verwonderland toestemming om voor de duur van de overeenkomst het logo
van Opdrachtgever te gebruiken. Verwonderland gebruikt het logo enkel:
 voor het maken van labels voor de set
 om in opdracht van Opdrachtgever op werkbladen weer te geven
 om op haar website te vermelden in haar portfolio en desgewenst door Opdrachtgever ook
op de pagina met trainingen en workshops, met daarbij een link naar de website van
www.Naampraktijk.nl

Artikel 9: Beëindiging van de overeenkomst
Bij beëindiging van de overeenkomst behoudt Verwonderland het recht om alle losse onderdelen
zoals genoemd in de offerte te verkopen in haar webwinkel. De complete set zal Verwonderland bij
beëindiging van de overeenkomst niet gaan aanbieden in haar webwinkel.
Na beëindiging van de overeenkomst is het Verwonderland niet langer toegestaan het logo van
Opdrachtgever te gebruiken, wel mag Verwonderland de naam ‘Opdrachtgever’ blijven vermelden
op haar pagina tenzij Opdrachtgever hiervoor nadrukkelijk toestemming geeft.
Wanneer Opdrachtgever de materialen zoals ontworpen tijdens het ontwerpgesprek op regelmatige
basis af wil gaan nemen bij Verwonderland kan het eenmalige vormgevingstraject na overleg tussen
beide partijen omgezet worden in een samenwerkingsovereenkomst.

Artikel 10: Slotbepaling
Deze overeenkomst kan slechts gewijzigd worden met instemming van beide partijen.
Partijen hebben geen aanspraak op onderlinge verrekening van schulden ontstaan tijdens de
uitvoering van werkzaamheden in het kader van de samenwerking, anders dan bij deze
overeenkomst bepaald.

Ondertekening

(datum)______________
Anneke Coolen, Verwonderland

(datum)______________
Naam, Opdrachtgever

NB Wanneer Opdrachtgever akkoord gaat met de door Verwonderland opgestelde offerte, staat dit
gelijk aan het ondertekenen van dit document. Dientengevolge is daadwerkelijke ondertekening niet
noodzakelijk, maar wanneer Opdrachtgever dit wenst, kan Verwonderland een ondertekende
overeenkomst per post toesturen.

