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LearningTrain Algemene Voorwaarden grafisch ontwerp
Algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle overeenkomsten voor grafische werkzaamheden tussen
LearningTrain en opdrachtgever.

1. Informatie en voorwaarden
1.1 Nederlands recht
Op de voorwaarden van LearningTrain is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen LearningTrain
en opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar de opdrachtgever of LearningTrain is gevestigd.

1.2 Wijziging algemene voorwaarden
LearningTrain is te allen tijde geoorloofd de algemene voorwaarden te herzien en deze zonder aankondiging te herpubliceren.

1.3 Wijziging overige informatie
LearningTrain is te allen tijde geoorloofd zonder opgaaf van redenen of aankondiging informatie te wijzigen en herpubliceren. De informatie op de
website en in brochures kan hierdoor onverhoopt (tijdelijk) niet synchroon lopen. Er kan geen aanspraak op verouderde informatie worden gedaan.

1.4 Voorwaarden van derden
Algemene voorwaarden van opdrachtgever en derden zijn op het uitvoeren van de opdracht door LearningTrain niet van toepassing en derhalve
niet bindend.

2. Opdrachtverstrekking en betaling
2.1 Opdrachtverstrekking
Opdrachtverstrekking kan schriftelijk of mondeling geschieden en wordt schriftelijk bevestigd door LearningTrain.
Met opdrachtverstrekking verklaart opdrachtnemer deze voorwaarden te hebben gelezen en ermee akkoord te gaan.
Opdrachtnemer verbindt zich bij verstrekking van de opdracht dus tot betaling van het gehele geoffreerde bedrag.

2.2 Betaling
De trainingsgelden dienen binnen de in de factuur gestelde betalingstermijn te zijn voldaan. Alle kosten die LearningTrain ten gevolge van niet
tijdige betaling moet maken zoals kosten voor incasso, advocaten of deurwaarders zijn voor rekening van opdrachtgever.
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3. Annulering van opdrachten
3.1 Verzetten/annuleren van opdracht door LearningTrain
LearningTrain behoudt zich het recht voor door onvoorziene omstandigheden een opdracht niet door te laten gaan of op te schorten, zulks zonder
rechterlijke tussenkomst en zonder verplichting tot schadeloosstelling.

3.2 Annuleren van opdracht door opdrachtnemer
Annuleringen dienen schrifelijk te worden verzonden per reguliere post of e-mail. De datum van de poststempel / mail geldt als annuleringsdatum.

3.5 Restitutie vooraf betaalde rekeningen bij annulering
Annulering uiterlijk 1 week vóór aanvang van de opdracht is kosteloos, wel wordt € 50,00 administratiekosten berekend.
Bij annulering tussen een week tot 2 dagen voor aanvang van de training wordt 50% van de opdrachtgelden gerestitueerd.
Er is geen restitutie bij annulering binnen 2 dagen voor aanvang van de opdracht of indien de opdracht al aangevangen is.

4. Rechten
4.1 Auteursrecht (copyright)
Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker, in dit geval Learningtrain, om het werk openbaar te maken en te verveelvoudigen conform
de wet, artikel 1 van de Auteurswet van 1912. Auteursrechten kunnen niet door klant worden overgenomen tenzij dit schriftelijk, en ondertekend
door LearningTrain en opdrachtegever, wordt vastgelegd. Het auteursrecht geldt tot 70 jaar na de dood van de maker.

4.2 Intellectueel eigendom
Het intellectuele eigendom ligt altijd bij LearningTrain, de bedenker van het werk.

4.3 Eigendomsrecht
De bestanden en materialen die door LearningTrain zijn geproduceerd bij het ontwikkelen van grafische ontwerpen blijven eigendom van
LearningTrain. Bestanden die voor klant nodig zijn om de afgesproken opdracht uit te voeren, zoals het afdrukken van een logo of het plaatsen van
een logo op de website worden door LearningTrain verstrekt.

4.4 Gebruiksrecht en licensie
Klanten wordt gebruiksrecht toegekend zodat het werk gebruikt kan worden conform het afgesproken doel. Dit houdt bijvoorbeeld in dat een
ontworpen poster gebruikt mag worden als poster en hiervoor dus afgedrukt en opgehangen mag worden. Indien zo'n poster op een andere manier
dan oorspronkelijk is vastgelegd dient te worden gebruikt (bijvoorbeeld afgedrukt in een tijdschrift) dient een aparte gebruikslicentie tegen een
redelijke vergoeding te worden afgesloten. Dit geldt voor alle grafische producties waarvoor een andere dan oorspronkelijk afgesproken doel en
medium nodig blijkt.

4.5 Gedeponeerd
Ontwikkelde logo's en andere grafische werken worden gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom en Beeldrecht.

4.6 Inbreuk op auteursrecht
Het is opdrachtgever niet toegestaan een ontwerp aan te passen, publiceren of produceren of dit door derden te laten doen. Aanpassing, publicatie
of productie geldt als een inbreuk op het auteursrecht van LearningTrain. In zo'n geval wordt een verbod tot verder gebruik gevorderd, en een
geldbedrag als schadevergoeding. Indien partijen onderling niet tot een schikking kunnen komen wordt een procedure gestart bij de rechtbank,
zulks ten koste van opdrachtnemer, ongeacht de uitslag.
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5. Gebruik van ontwerpen
5.1 Originele bestemming
Het is niet geoorloofd ontwerpen op andere wijze en in andere media dan oorspronkelijk vastgelegd te gebruiken, te publiceren of reproduceren.

5.2 Extra gebruik
Het gebruik van ontwerpen kan na overleg met LearningTrain worden uitgebreid. Dit extra gebruik wordt schriftelijk vastgelegd en ondertekent
door zowel LearningTrain als opdrachtgever.

6. Klachten en geschillen
6.1 Melding van klachten
Klachten dienen door opdrachtnemer binnen 3 dagen na geleverde opdracht schriftelijk te worden geuit, voorzien van duidelijke motivatie.
LearningTrain zal met opdrachtnemer een zo goed mogelijke oplossing zien te vinden.

6.2 Restitutie
Indien restitutie wordt afgesproken zal dit nimmer het oorspronkelijk gefactureerde bedrag kunnen overstijgen. Restitutie zal met aftrek van
eventuele kosten die LearningTrain heeft gehad voor het kunnen uitvoeren van de opdracht en het oplossen van het geschil plaatsvinden.

6.3 Aansprakelijkheid
LearningTrain kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade aan opdrachtgever of zijn eigendommen
voortvloeiend uit het gebruik van de geleverde ontwererpen.

7. Diversen
7.1 Promotie
LearningTrain heeft de vrijheid om ontwikkelde ontwerpen te gebruiken voor eigen promotie en publiciteit.

7.2 Geheimhouding
LearningTrain en opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie die tijdens het ontwerpproces zijn verkregen.
Informatie geldt als vertrouwelijk als deze als vertrouwelijk is aangemerkt of als vertrouwelijkheid logischerwijze kan worden aangenomen.

7.3 Research
Bij het uitvoeren van de opdracht door LearningTrain hoort niet het uitvoeren van onderzoek naar octrooirechten, merkrechten, tekeningrechten
en modelrechten of auteursrechten en portretrechten. LearningTrain neemt bij het aanvaarden van een opdracht aan dat opdrachtgever zelf
onderzoek heeft gedaan, indien dit tenminste op de opdracht van toepassing is. Voorbeeld: onderzoek naar copyright van aangeleverde foto's,
onderzoek naar bedrijfsnaam en domeinnaam.

7.4 Opslag
LearningTrain is niet verplicht gebruikte en geproduceerde materialen, gegevens, informatie en bestanden te bewaren.
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