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Algemene Voorwaarden DesignbyVeer
Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: DesignbyVeer ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder nummer 76363305. 

Opdrachtgever:  Degene die de gelding van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het 
verrichten van de opdracht.

Opdracht: In onderling overleg tussen opdrachtgever en DesignbyVeer te bepalen werkzaamheden die door DesignbyVeer 
verricht zullen worden. 

Product: Alle door DesignbyVeer te leveren producten.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

- Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbieding, opdrachten en overeenkomsten tussen
DesignbyVeer en de opdrachtgever, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen schriftelijk is afgeweken.

- Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op opdrachten met DesignbyVeer waarbij derden worden
betrokken.

- Afwijkingen van de opdracht en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met
DesignbyVeer zijn overeengekomen.

Artikel 3 Offertes

- Alle offertes worden schriftelijk gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
- Offertes van DesignbyVeer zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is gegeven.
- Alle offertes van DesignbyVeer zijn geldig gedurende de periode die in de offerte is opgenomen. De offerte vervalt wanneer

deze termijn is verlopen.
- De prijzen in de genoemde offertes zijn inclusief BTW, exclusief andere heffingen van overheidswege en andere voor

de opdracht gemaakte kosten, zoals verzendkosten, drukwerkkosten en administratiekosten van derden, tenzij anders is
aangegeven.

- Een samengestelde prijsopgave verplicht DesignyVeer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen
een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene
verandering in de werkzaamheden.

- Alle offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten, orders of nabestellingen.

Artikel 4 Medewerking Opdrachtgever

- De opdrachtgever verstrekt DesignbyVeer tijdig alle informatie die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.
- De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht nodige

informatie heeft gegeven.
- Indien de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd doordat de opdrachtgever zijn verplichting niet nakomt zijn de daaruit

voortvloeiende extra kosten voor rekening van de opdrachtgever en is DesignbyVeer bevoegd het daardoor noodzakelijk
geworden meerwerk in rekening te brengen.

- Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er
desondanks mee instemt dat DesignbyVeer een aanvang van het uitvoeren van de opdracht maakt, zal de inhoud van de
offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden DesignbyVeer eerst nadat deze
schriftelijk door haar zijn bevestigd.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht

- DesignbyVeer zal zich inspannen de opdracht naar beste inzicht, vermogen en onafhankelijk uit te voeren. De belangen van
de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat.

- Voor zover noodzakelijk zal DesignbyVeer de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de
werkzaamheden.

- Een door DesignbyVeer opgegeven termijn voor het volbrengen van de opdracht heeft een indicatieve strekking, nimmer te
beschouwen als een fatale termijn, tenzij anders is overeengekomen. De opdrachtgever dient DesignbyVeer in het geval van
overschrijding van de opgegeven termijn schriftelijk in gebreke te stellen.

- DesignbyVeer heeft het recht om de opdracht in fasen uit te voeren. Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal
worden uitgevoerd, kan DesignbyVeer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten
totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

- Indien DesignbyVeer middelen nodig heeft om de opdracht uit te kunnen voeren, zal DesignbyVeer deze aanschaffen en als
extra kosten in rekening brengen.
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Artikel 6 Inschakelen van derden

- Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft DesignbyVeer heeft het recht om
bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. DesignbyVeer meldt voorafgaand aan de opdrachtgever wie
de werkzaamheden uitvoert. De toepassing van artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt
uitdrukkelijk uitgesloten.

- Indien DesignbyVeer de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, zal deze begroting slechts een
indicatieve strekking hebben. 

- DesignbyVeer kan namens de opdrachtgever offertes aanvragen.
- Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de

opdrachtgever kan DesignbyVeer voor rekening en risico van de opdrachtgever als gemachtigde optreden. Partijen kunnen
hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.

Artikel 6 Wijzigingen en meerwerk

- De opdrachtgever heeft het recht om de opdracht te wijzigen.
- Indien partijen overeenkomen dat de opdracht wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering

daardoor worden beïnvloed. DesignbyVeer zal de opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte stellen.
- De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te

wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden.
- Wanneer door opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt DesignbyVeer de

noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van opdrachtgever.
- Indien wijzigingen en/of aanpassingen leiden tot meerwerk, dan brengt DesignbyVeer dit als een aanvullende opdracht aan

opdrachtgever in rekening. DesignbyVeer mag de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij opdrachtgever in rekening
brengen.

- In afwijking, brengt DesignbyVeer geen meerkosten in rekening als de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is
van omstandigheden die aan DesignbyVeer kunnen worden toegerekend.

Artikel 7 Annulering  

- Opdrachtgever heeft het recht de opdracht te annuleren. Annulering door opdrachtgever kan tot 72 uur na ontvangst
opdrachtbevestiging kosteloos geschieden.

- Bij annulering na 72 uur is opdrachtgever 100% van het totaalbedrag verschuldigd.

Artikel 8 Uitvoeringstermijn

- Partijen gaan de overeenkomst van opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
- Is binnen de looptijd van de overeenkomst van opdracht voor afronding van bepaalde werkzaamheden een termijn

overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn moet opdrachtgever
DesignbyVeer schriftelijk in gebreke stellen.

Artikel 9 Tarieven en betalingsvoorwaarden

- Tarieven zijn inclusief BTW, exclusief extra kosten zoals drukwerk, meerwerk.
- DesignbyVeer stelt haar tarief vast volgens haar uurtarief, tenzij anders is overeengekomen.
- Bij alle offertes brengt DesignbyVeer alleen de werkelijke bestede tijd in rekening en bij dreigende overschrijding van meer

dan 5% van het geoffreerde bedrag, declareert zij na overleg met opdrachtgever.
- Van alle bijkomende kosten zal DesignbyVeer tijdig voor het bevestigen van de opdracht aan de opdrachtgever een opgaaf

doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de opdrachtgever kunnen worden berekend.
- DesignbyVeer behoudt het recht het tarief jaarlijks aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens

eventueel door de overheid opgelegde maatregelen. DesignbyVeer zal de opdrachtgever tijdig schriftelijk op de hoogte
brengen van aanpassing in het tarief.

- Facturatie vindt direct plaats na de opdrachtbevestiging.
- De factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan, door overschrijving naar een door DesignbyVeer aan

te wijzen bankrekening.
- DesignbyVeer en de opdrachtgever kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de

voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de opdrachtgever betalen volgens de
termijnen en de percentages zoals deze in de opdrachtbevestiging zijn vastgesteld.

- Indien de opdrachtgever niet uiterlijk op de vervaldag de betaling heeft voldaan, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder
dat verdere ingebrekestelling vereist is. DesignbyVeer zal de uitvoering van de opdracht direct opschorten, zonder dat zij
daardoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.

- Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft DesignbyVeer het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te
factureren en daarvoor betaling te verlangen.

- Indien en zolang deze factuur door de opdrachtgever niet wordt betaald, is DesignbyVeer niet verplicht tot uitvoering van de
volgende fase en heeft zij het recht de opdracht op te schorten.

- In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever, zijn de vorderingen van
DesignbyVeer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
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- Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de opdrachtgever, zijn alle kosten die zijn gemaakt om te kunnen vorderen
voor opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke kosten.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

- Tenzij anders is overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom waaronder
het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht toe aan DesignbyVeer. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen
kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend DesignbyVeer daartoe bevoegd.

- Alle door DesignbyVeer geleverde zaken blijven eigendom van DesignbyVeer totdat opdrachtgever al zijn verplichtingen is
nagekomen.

- Tenzij anders is overeengekomen, is DesignbyVeer te allen tijde bevoegd om haar naam op of bij het werk te laten vermelden
of verwijderen. Het is niet toegestaan dat de opdrachtgever om zonder voorafgaande toestemming het werk zonder
vermelding van de naam van DesignbyVeer openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Artikel 14 Incassokosten

- Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke
kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever
incassokosten verschuldigd.

- Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft DesignbyVeer in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk
Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal
openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

- De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de
opdrachtgever.

Artikel 15 Opschorting

- Indien de opdrachtgever een verplichting uit de overeenkomst van opdracht of opdrachtbevestiging niet, niet volledig of
niet tijdig nakomt, heeft DesignbyVeer het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij
gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt. 
Daarnaast is DesignbyVeer bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

- Na het sluiten van de opdracht DesignbyVeer omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat
de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

- De opdrachtgever bij het sluiten van de opdracht verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn
verplichtingen uit de opdrachtbevestiging en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

- Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de opdracht onmogelijk is of dat ongewijzigde
instandhouding van de opdracht in redelijkheid niet van DesignbyVeer kan worden gevergd.

- DesignbyVeer behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16 Ontbinding

- Indien de opdrachtgever een verplichting uit de opdrachtbevestiging niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, 
is DesignbyVeer bevoegd opdrachtbevestiging met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar
geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt. Daarnaast is DesignbyVeer bevoegd de opdracht met onmiddellijke
ingang te ontbinden, indien:

- Na het sluiten van overeenkomst of opdrachtbevestiging DesignbyVeer omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede
grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

- De opdrachtgever bij het sluiten van overeenkomst of opdrachtbevestiging verzocht is om zekerheid te stellen voor de
voldoening van zijn verplichtingen uit overeenkomst of opdrachtbevestiging en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

- Door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van DesignbyVeer kan worden gevergd dat zij de opdracht
tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

- Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de opdracht onmogelijk is of dat ongewijzigde
instandhouding van de opdracht in redelijkheid niet van DesignbyVeer kan worden gevergd;

- De opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing
van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte
van zijn eigendom;

- De opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;
- De opdrachtgever komt te overlijden;
- Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
- Indien de opdracht wordt ontbonden, zijn de vorderingen van DesignbyVeer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar;
- Indien DesignbyVeer de opdracht op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is DesignbyVeer niet aansprakelijk voor

enigerlei kosten of schadevergoeding;
- Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de opdrachtgever, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de door DesignbyVeer

geleden schade.
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Artikel 17 Overmacht

- Een tekortkoming kan niet aan DesignbyVeer of de opdrachtgever worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten
is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. In
dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de opdracht voortvloeien.

- Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt
begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop DesignbyVeer geen invloed kan uitoefenen
en waardoor DesignbyVeer niet in staat is de verplichtingen na te komen.

- Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of
andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen
of andere overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, alsmede elke
omstandigheid, waardoor de normale gang in het DesignbyVeer wordt
Belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de opdracht door DesignbyVeer in redelijkheid niet van de
Opdrachtgever mag worden verlangd.

- In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de opdracht voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei
schadevergoeding.

- Zowel DesignbyVeer als de opdrachtgever kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen
uit de opdracht of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 1 maand, zijn beide partijen gerechtigd de
opdracht met onmiddelijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden
zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Artikel 18 Garanties

- De opdracht tussen DesignbyVeer en de opdrachtgever leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een
resultaatsverplichting. DesignbyVeer garandeert dat de door haar verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de opdracht
en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal, maar kan nimmer een
bepaald resultaat garanderen.

- DesignbyVeer garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen en indien er auteursrecht op het ontwerp
rust, zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

- De opdrachtgever vrijwaart DesignbyVeer voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door
de opdrachtgever verstrekte gegevens en materialen, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

- De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor de termijn van 4 weken/maanden, na oplevering van de
opdracht.

- Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, voor rekening van de opdrachtgever.
- Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek

aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de opdrachtgever of derden aan het geleverde hebben
aangebracht. Evenmin staat DesignbyVeer in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

- De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar DesignbyVeer
geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

Artikel 16 Herroepingsrecht 

- Zowel een consument als de opdrachtgever kan de online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave
van reden ontbinden op voorwaarde dat:

1. Het product in goede staat verkeerd;

2. De verzegeling nog intact is;

3. Geen maatwerk betreft.

- De bedenktijd van 14 dagen vangt aan zodra de bestelling is bevestigd.

- De klant en/of consument is verplicht om het product binnen 48 uur na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te
retourneren aan DesignbyVeer.

- De kosten voor retourneren zijn voor rekening van de klant en/of consument.

Artikel 20 Aansprakelijkheid

- DesignbyVeer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht, voor zover deze
zelf een overeenkomst met opdrachtgever zijn aangegaan;

- DesignbyVeer is niet aansprakelijk voor:
a. fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld. 
b. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de opdracht indien deze hun aanleiding of
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oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en 
duidelijke gegevens/materialen. 
c. fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden. 
d. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers. 
e. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens;

- f. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten
uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, 
prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.

- DesignbyVeer is uitsluitend aansprakelijk voor aan hem toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt enkel
verstaan:
a. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op
schade in de zin van deze voorwaarden;
b. de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van DesignbyVeer aan de overeenkomst te laten
beantwoorden;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze
kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Aansprakelijkheid
van DesignbyVeer voor alle overige dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, 
gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

- Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van een jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.
- De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens

onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan de DesignbyVeer niet aansprakelijk
worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

Artikel 24 Geheimhouding

- Zowel DesignbyVeer als de opdrachtgever zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de opdracht
geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan zij weet of
redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de
opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de opdracht kennis is genomen.

Artikel 25 Privacy 

- DesignbyVeer handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. 
- De gegevens en informatie die de opdrachtgever aan DesignbyVeer verstrekt, zal DesignbyVeer zorgvuldig en vertrouwelijk

bewaren. DesignbyVeer zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.
- Het is DesignbyVeer niet toegestaan om de persoonsgegevens van de opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of

op een of andere wijze openbaar te maken.
- De opdrachtgever heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven

persoonsgegevens.
- De opdrachtgever is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar

persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

Artikel 27 Cookies 

- Bij het bezoeken van de website kan DesignbyVeer informatie van de opdrachtgever over het gebruik van de website
verzamelen door middel van cookies.

- De informatie die DesignbyVeer verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

Artikel 29 Wijziging Algemene Voorwaarden 

- DesignbyVeer heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
- Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten Overeenkomsten.
- DesignbyVeer zal de opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

Artikel 30 Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij DesignbyVeer partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien 
een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland 
heeft. Geschillen tussen DesignbyVeer en de Opdrachtgever zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het 
arrondissement Rotterdam, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


