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Algemene Voorwaarden

Fonts, afbeeldingen en lettertypes die door de opdrachtgever zijn aangeleverd zijn
rechtenvrij en te gebruiken met toestemming van de auteur of artiest of verstrekker.
Something Ilse is niet aansprakelijk voor claims tav deze auteursrechten. Andersom
levert something Ilse alleen producten (in overleg) met toestemming/rechten van de
auteur of artiest.
Something Ilse publiceert persoongegevens door referentie- en portfolio afbeeldingen
en teksten op de website te plaatsten. Met het aangaan van de algemene voorwaarden
wordt hier toestemming voor gevraagd.
Welke persoonsgegevens worden online gepubliceerd?
•
Naam
•
Profielfoto
•
website URL -socialmedia gegevens
Gepubliceerde gegevens in referentie of op de website kunnen worden meegenomen in
zoekmachineresultaten. Opdrachtgevers kunnen er voor kiezen deze gegevens te anonimiseren of (achteraf) te laten verwijderen.
Intellectuele eigendom:
Zonder schriftelijke toestemming is mijn werk beschermd voor anderen dan de opdrachtgever. Mijn ontwerp-creaties kunnen alleen gebruikt worden met toestemming
van de opdrachtgever en mijzelf.
Feedbackrondes: Het is handig om een maximum aantal feedbackrondes vast te stellen.
Hiermee voorkomen we een oneindig project.
Meerwerk: Wanneer er meer tijd nodig is voor een opdracht dat van te voren ingeschat,
is het handig om voordien af te spreken wat in dit geval de kosten zijn voor de extra uren.
Kosten voor meerwerk bereken we samen.

Voordat een samenwerking wordt gestart, spreken we de volgende punten af:
1. Randvoorwaarden voor de samenwerking
• Startdatum en einddatum
• Tarief en in welke vorm (uurtarief, strippenkaart, abonnement, etc)
• Aantal uur (bijvoorbeeld een gemiddelde of een maximaal aantal uur)
• Facturering afgesproken uren of daadwerkelijk gewerkte uren
• Onkostenvergoeding (denk aan aanschaf Stock-afbeeldingen- Graphics
• Moment van facturering (vooraf, achteraf, elke maand, elke 2 weken)
• Betaaltermijn
• Opstellen overeenkomst van opdracht
• De algemene voorwaarden waaronder je werkt
Levering bestanden: de eerste offerte wordt gemaakt gebaseerd op en, exclusief de
digitale bronbestanden (Indesign-Photoshop-illustrator-premiere pro. Een offerte
inclusief deze bestanden is op aanvraag.
2. Afspraken over de inhoud van het werk
• Werkzaamheden: wat gaan we doen? Wanneer? Welke deadlines zijn er?
Goedkeuring offerte en duidelijkheid over meerwerk,
• Beschikbaarheid: Regie houden over tijdsindeling.
• Bereikbaarheid: hoe kunnen we elkaar bereiken?
• Werklocatie en vakantie/vrije dagen
• Communicatievorm: communiceren we via mail, WhatsApp, telefonisch of anders?
• Autorisatie en inloggegevens: met welke systemen werken we? Wat hebben we van
elkaar nodig? Delen van gegevens.
• Omgaan met vertrouwelijke gegevens: hoe gaan we om met vertrouwelijke gegevens
Welke veiligheidsmaatregelen treffen we daarvoor.
• Vervanging tijdens ziekte of vakantie.
Something Ilse werkt samen met andere VA’s, vooraf zal ik hierover informeren. We spreken af, wie er betrokken wordt in het werk.

