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De Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verzoeken, aanbiedingen, offertes 

en/of overeenkomsten.  

Eventuele afwijkingen en/of aanvullingen op deze Leveringsvoorwaarden zijn slechts geldig 

indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen Opdrachtgever 

en Chanti’s Buiten Studio.  

Definities leveringsvoorwaarden;   

 Chanti’s Buiten Studio: de gebruiker van deze Leveringsvoorwaarden; eenmanszaak 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 7427287 gevestigd in 

Wilnis;  

 Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon respectievelijk het 

 samenwerkingsverband van twee of meer natuurlijke- en/of rechtspersonen die  

met Chanti’s Buiten Studio een overeenkomst hebben gesloten;  

 Overeenkomst: de opdrachtovereenkomst tussen de opdrachtgever  

 en Chanti’s Buiten Studio.  

De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of elektronische aanvaarding door de 

Opdrachtgever. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte of de aanbieding 

opgenomen aanbod door Chanti’s Buiten Studio, dan is Chanti’s Buiten Studio daaraan niet 

gebonden.   

Chanti’s Buiten Studio kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien 

de offertes of aanbiedingen dan wel onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of 

verschrijving bevat. In overleg met Opdrachtgever zal een passende offerte of aanbieding 

worden gedaan.  

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige offertes.  

Chanti’s Buiten Studio is te allen tijde bevoegd een aangevraagde opdracht niet in 

behandeling te nemen.  

  

Levertijd  

De door Chanti’s Buiten Studio opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te 

beschouwen, maar gelden slechts indicatief en worden in overleg met Opdrachtgever 

vastgesteld.  

  

Prijs  

De opgegeven prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk wordt vermeld dat de 

opgegeven prijs exclusief BTW is.  

In algemene zin opgegeven prijzen kunnen door Chanti’s Buiten Studio ten allen tijde 

gewijzigd worden. Voor lopende Overeenkomsten geldt de prijs welke schriftelijk is 

overeengekomen.  

  

Betaling  

Facturen dienen binnen 14 dagen te worden betaald na factuurdatum, zoals de 

door Chanti’s Buiten Studio aangegeven wijze.   

Bij niet of niet-tijdige betaling is de opdrachtgever vanaf de vervaldag van de factuur tot 

aan de dag van volledige voldoening over het (de) nog openstaande bedrag(en), 

wettelijke rente verschuldigd.  

Daarbij komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen voor 

rekening van de Opdrachtgever.  

  

Aansprakelijkheid  

Opdrachtgever dient te zorgen dat alle gegevens, waarvan Chanti’s Buiten Studio aangeeft 

dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Chanti’s Buiten 

Studio worden verstrekt. Heeft de Opdrachtgever deze gegevens niet verstrekt, dan 

is Chanti’s Buiten Studio niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.  

Indien Chanti’s Buiten Studio alsnog aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid 

beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van (het gedeelte van) de 

opdrachtovereenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.  
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De Opdrachtgever wordt geacht Chanti’s Buiten Studio volmacht te hebben verleend tot 

inschakeling van (een) derde(n) indien en zodra Chanti’s Buiten Studio van oordeel is dat 

inschakeling van (een) derde(n) nuttig, wenselijk of noodzakelijk is. Chanti’s Buiten Studio is 

niet aansprakelijk voor eventueel tekortschieten door (een) derde(n).  

Alle aanspraken jegens Chanti’s Buiten Studio die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan 

bij Chanti’s Buiten Studio zijn ingediend, vervallen door verjaring.  

  

Overmacht  

Ingeval ten gevolge van (niet-toerekenbare) overmacht waardoor het (verder) uitvoeren 

van de opdracht onmogelijk is of zal worden, wordt Chanti’s Buiten Studio ontslagen en door 

Opdrachtgever gevrijwaard van haar verplichtingen uit de Overeenkomst. Echter worden de 

reeds verrichte werkzaamheden tot dat moment door Chanti’s Buiten Studio alsnog aan de 

Opdrachtgever gefactureerd.  

Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waar Chanti’s Buiten 

Studio geen invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben.  

  

Klachtenregeling  

Klachten dienen binnen 45 dagen na verzending van een factuur schriftelijk door de 

Opdrachtgever aan Chanti’s Buiten Studio kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke 

waarvan de mogelijkheid tot het indienen van een klacht komt te vervallen.  

Indien een klacht gegrond is, zal Chanti’s Buiten Studio de werkzaamheden alsnog verrichten 

zoals overeengekomen. De klacht dient door de Opdrachtgever schriftelijk of elektronisch 

kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen 

werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de factuur door Chanti’s Buiten 

Studio worden aangepast tot een lager bedrag. Chanti’s Buiten Studio zal ook in dat geval 

slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het onderdeel Aansprakelijkheid van 

de Leveringsvoorwaarden.  

  

Intellectuele eigendom  

Chanti’s Buiten Studio behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen 

op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.   

Chanti’s Buiten Studio heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar 

toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken.  

  

Gebruik van beeldmateriaal  

Chanti’s Buiten Studio behoudt zich het recht voor om beeldmateriaal van uitgevoerde 

opdrachten, (eventueel geanonimiseerd) te gebruiken ter promotie van haar diensten, tenzij 

nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.  

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Chanti’s Buiten Studio is het niet 

toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen van haar website te gebruiken.  

  

Privacyverklaring  

Deze is te vinden op de website www.chantisbuitenstudio.nl  

 


