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De informatie op deze site is met zorgvuldigheid samengesteld.
Pgraphix wijst alle aansprakelijkheid voor onvolkomenheden, onjuistheden
en de gevolgen hiervan af. Aan deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

PRIVACY
Pgraphix zal geen enkel adres, e-mailadres, bedrijfsnaam, of andere informatie ingewonnen via
deze site doorgeven aan derden, noch zal ze deze informatie laten opnemen in lijsten van derden.
Pgraphix respecteert en verzekert de privacy van de eigenaars van de gegevens verstrekt via deze site.

ALGEMENE VOORWAARDEN
Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor alle geleverde diensten, aanbiedingen en iedere overeenkomst.

VOORWAARDE 1. COPYRIGHT, GEDEPONEERDE MERKEN
De klant bevestigt bij zijn bestelling dat alle stukken (teksten, foto’s, grafisch materiaal) die aan
Pgraphix worden overgemaakt eigendom zijn van de klant. De klant mag geen gebruik maken
van materiaal dat zou indruisen tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen.
Pgraphix is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het
onrechtmatig aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande
merknamen. De klant is zelf verantwoordelijk voor de content (inhoud, zoals tekst) op zijn/haar
website en Pgraphix kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

VOORWAARDE 2. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een goede uitvoering het noodzakelijk is
om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling
overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

VOORWAARDE 3. 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 medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

VOORWAARDE 4. INTELLECTUEEL EIGENDOM
Pgraphix behoudt zich tevens het recht de gerealiseerde projecten op te nemen in het portfolio.

VOORWAARDE 5. OPZEGGING
In geval van tussentijdse opzegging heeft Pgraphix naast vergoeding van de gemaakte kosten
recht op het honorarium dat staat voor het gedeelte van de verrichte werkzaamheden.

VOORWAARDE 6. BETALING
Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van 8 dagen na de
factuurdatum behoudt Pgraphix zich het recht een rente van 3% per maand in rekening te brengen.

VOORWAARDE 7. WEBSITES
Voor websites dragen we er zorg voor dat alle pagina’s correct worden weergegeven in de meest
populaire browsers, maar we zijn niet verantwoordelijk voor afwijkingen en verschillen tussen de
verschillende browsers. We garanderen op generlei wijze dat het door ons gemaakte ontwerp
door alle browsers op dezelfde manier wordt weergegeven.

VOORWAARDE 7. DRUKWERK
Pgraphix drukt niet zelf maar regelt en begeleidt het drukwerk. Hierbij is Pgraphix op geen
enkele manier verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen of fouten in het drukwerk en/of levertijden.
De klant gaat ermee akkoord alle bestanden grondig na te kijken voordat de opdracht gedrukt wordt.
De verantwoordelijkheid van de correctheid van het drukwerk ligt altijd volledig bij de klant. Bij drukwerk
dat in combinatie wordt gedrukt kunnen kleurafwijkingen ontstaan ten opzichte van elders besteld
drukwerk of herdrukken. Geringe kleurafwijkingen (met het origineel) kunnen voorkomen,
eveneens met eerder geleverd drukwerk.
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