
Algemene voorwaarden

Bezoekadres:   

Kofferen 23

5492 BN Sint-Oedenrode

Postadres:  

De Jongsingel 36

5492 CS Sint-Oedenrode

Tel: 06 2480 9565

E-mail: info@pixelboxmedia.nl

KvK:  52317609

IBAN: NL50 RABO 0134 5960 64

BTW. NL148362862B01WWW.PIXELBOXMEDIA.NL

 WEBSITES

WEBSHOPS

HOSTING

LOGO’S

 VISITEKAARTJES

 FOLDERS 

 BROCHURES

 FLYERS

CADEAUBONNEN

 KRANTEN 

 MAGAZINES

 RECLAMEBORDEN

VLAGGEN

 SPANDOEKEN

  COMPLETE HUISSTIJLEN

ADVERTENTIE OPMAAK EN PLAATSING

SOCIAL MEDIA ADVERTISING

REDACTIONELE VORMGEVING

Algemene voorwaarden Pixelbox Media

 Artikel 1 Definities 
In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde 
betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

Opdrachtnemer:  Pixelbox Media
Opdrachtgever:   De wederpartij van Pixelbox Media
Opdracht:   De in onderling overleg tussen opdrachtgever en Pixelbox Media te bepalen 

werkzaamheden die door de Pixelbox Media verricht moeten worden en de 
voorwaarden waaronder dit moet gebeuren.

 Artikel 2 Algemeen
1.  De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, 

opdrachten en overeenkomsten tussen Pixelbox Media en opdrachtgever(s), waarop Pixelbox 
Media deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet 
schriftelijk is afgeweken.

2.  Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met Pixelbox Media, waarbij derden 
betrokken worden.

3.  Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden  vervallen, blijven de 
overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van  toepassing. Partijen zullen in dat geval 
overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van 
het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

 Artikel 3 Offertes
1.  Offertes van Pixelbox Media zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is gegeven. 

Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle voor de opzet, uitvoering en afronding 
van de opdracht essentiële informatie heeft gegeven. De door Pixelbox Media gemaakte offertes 
zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij anders is aangegeven. Pixelbox Media is alleen aan de 
offertes gebonden als de aanvaarding ervan, door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen 
wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven.

2.  De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, andere heffingen  van overheidswege en 
andere voor de opdracht gemaakte kosten, zoals  verzend- en administratiekosten, tenzij anders 
is aangegeven.

3.  Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte  opgenomen aanbod, 
is Pixelbox Media er niet aan gebonden. De opdracht  komt dan niet volgens deze afwijkende 
aanvaarding tot stand, tenzij  Pixelbox Media anders aangeeft.

4.  Een samengestelde prijsopgave verplicht Pixelbox Media niet tot het  verrichten van een gedeelte 
van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5.  Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 Artikel 4 Ter beschikking stelling van informatie en medewerking
Opdrachtgever verstrekt Pixelbox Media tijdig alle documenten, informatie en contacten, die nodig 
zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.
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 Artikel 5 Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij
1.  Pixelbox Media voert de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, 

deskundigheid en vermogen.
2.  Voor zover voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft  Pixelbox Media het 

recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Hij zal zijn uiterste best doen om de 
overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken.

3.  Pixelbox Media aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden  die door derden 
worden verricht, voor zover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever zijn aangegaan.

4.  Pixelbox Media is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van 
door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of 
onvolledigheid van de  gegevens hem bekend hoorden te zijn.

5.  Pixelbox Media is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit het disfunctioneren van 
gebruikte software en/of toepassingen van derde partijen.

6.  Als is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan Pixelbox Media 
de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat 
opdrachtgever de resultaten van de daaraan  voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

7.  Als door Pixelbox Media of door Pixelbox Media ingeschakelde derden, voor de opdracht 
werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever 
aangewezen locatie, draagt  opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in 
redelijkheid  gewenste faciliteiten.

 Artikel 6 Wijziging van de opdracht, meerwerk
1.  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 Pixelbox Media de noodzakelijke 
aanpassingen aan in opdracht van opdrachtgever.  Leidt dit tot meerwerk, dan brengt hij dit als 
een aanvullende opdracht aan opdrachtgever in rekening. Pixelbox Media mag de extra kosten 
voor wijziging van de opdracht bij opdrachtgever in rekening brengen.

2.  In afwijking van lid 1, brengt Pixelbox Media geen meerkosten in rekening  als de wijziging of 
aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan Pixelbox Media kunnen 
worden toegerekend.

 Artikel 7 Contractduur; uitvoeringstermijn
1. Partijen gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.  Is binnen de looptijd van de opdracht voor afronding van bepaalde  werkzaamheden een termijn 

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


