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1. Overeenkomst
Een overeenkomst komt tot stand door instemming van de wederpartij op de aangeboden
dienst of het aangeboden product door FINERTHINGS & FINEPRINT.
2. Duur overeenkomst
Afhankelijk van het type opdracht kan de overeenkomst eenmalig gelden, toepassing
hebben op een aantal diensten of producten te leveren over meerdere weken of maanden,
maar de overeenkomst kan ook voor onbepaalde tijd geldig zijn. Wanneer er geen vaste
periode wordt afgesproken is de overeenkomst automatisch voor onbepaalde tijd geldig.
De overeenkomst kan opgeheven worden wanneer beide partijen hiermee instemmen. Bij een
voor onbepaalde tijd geldende overeenkomst is een opzegtermijn van één maand van toepassing.
3. Wijziging overeenkomst
Een overeenkomst kan gewijzigd worden wanneer beide partijen hiermee instemmen. Het wijzigen
van een overeenkomst kan invloed hebben op de procedure en de dealine verbonden aan een
opdracht, de wederpartij dient hier rekening mee te houden.
Wijzigingen in het afgesproken uurtarief of totaalbedrag voor de dienst of het product
kunnen na instemming niet meer worden gemaakt, behalve wanneer het bedrag wordt verhoogd
als gevolg van extra werk en beide partijen hiermee instemmen.
4. Uitvoering overeenkomst
FINERTHINGS & FINEPRINT zal de opdracht naar het beste inzicht en vermogen uitvoeren.
Kwaliteit en vakmanschap staan voorop.
De levering van de dienst of het product wordt volgens de afgesproken deadline uitgevoerd.
Mochten er onvoorziene gebeurtenissen plaatsvinden waardoor dit niet mogelijk is, dan wordt
dit tijdig aangegeven bij de wederpartij.
Ook is de wederpartij plichtig om het door te geven wanneer onvoorziene gebeurtenissen
invloed hebben op de overeenkomst.
5. Betaling
Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door FINERTHINGS & FINEPRINT
aangewezen bankrekening, overmaking vindt plaats middels een online betaalsysteem.
Betaling dient uiterlijk te worden voldaan binnen 30 dagen na de factuurdatum. Bij verzuim
van betaling worden er incassokosten in rekening gebracht van 15% van het totaalbedrag
met een minimum van €40. Deze kosten worden bij het totaalbedrag opgeteld en de betaling
dient binnen 14 dagen na verzending van de gewijzigde factuur te worden voldaan.
De wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde bedrag wegens een door hem gestelde
tegenvordering een bedrag in mindering te brengen.
Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
Wanneer een overeenkomst is gesloten maar de wederpartij komt in de problemen, is de
wederpartij verplicht om voor de al uitgevoerde werkzaamheden door FINERTHINGS & FINEPRINT
te betalen, gezien hier tijd in is gestoken. Dit geldt ook wanneer het eindproduct niet
meer hoeft te worden geleverd. Er wordt dan een uurtarief van €50 gerekend.

