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Artikel 1: Definities 
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: 
  
a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de leverancier opdracht heeft gegeven tot de 

vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden; 
b. Leverancier: de rechtspersoon genaamd  die de opdracht als bedoeld onder a heeft aanvaard of een aan een 

mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht; 
c. Informatiedragers : magnetische banden en schijven, optische schijven en alle andere middelen bestemd 

voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken van teksten, beelden of andere gegevens, een en 
ander in de meest ruime betekenis van het woord;

d. : Tasweer DTP & DVP center

Artikel 2: Algemeen 
1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle 

tussen de opdrachtgever en de leverancier gesloten overeenkomsten. 
2. Algemene )inkoop-(voorwaarden van de opdrachtgevende bedrijven zijn slechts van toepassing indien 

uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze leveringsvoorwaarden op 
de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn. 

3.  verplicht zich zorg te dragen voor de waarborgen van privacy van de klant gedurende bewerken en leveren 
van de informatiedragers.

Artikel 3: Offertes, aanbiedingen 
1. Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of 

soortgelijke mededeling verplicht de leverancier niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdracht-
gever. 

2. Aanbiedingen van de leverancier zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden 
aanvaard. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen een maand is aan-
vaard. Onder aanbod wordt verstaan een aan de leverancier gedaan voorstel tot het aangaan van een over-
eenkomst, dat zodanig is bepaald, dat door de aanvaarding ervan onmiddellijk een overeenkomst ontstaat. 

Artikel 4: Annulering 
1. De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat de leverancier met de uitvoering 

van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor de leverancier ontstane schade vergoedt. Onder 
deze schade worden begrepen de door de leverancier geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de 
kosten die de leverancier reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde pro-
ductiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag. 

2. Annulering van overeenkomsten tot vervaardiging van periodieke uitgaven als bedoeld in lid 2 en 3 van 
artikel 14 is niet mogelijk. 

Artikel 5: Prijs 
1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting )B.T.W.( en andere door de overheid opgelegde 

heffingen. 
2. De prijs die de leverancier voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor 

de prestatie conform de overeengekomen specificaties. 
3. Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een jaar voorafgaande aan de over-

eenkomst een of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, 
zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte productiemethoden en gehanteerde calculatietarieven worden 
berekend. 

4. Indien buiten toepassing van het bepaalde in het vorige lid van dit artikel tussen partijen geen prijs is 
overeengekomen, indien slechts bij wijze van schatting een prijs is afgegeven of de overeengekomen prijs 
krachtens deze algemene voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt de prijs respectievelijk de wijziging 
bepaald volgens de laatstelijk door  uitgegeven advies-calculatieschema's en voorts, indien  geen actueel 
toepasselijk schema heeft uitgegeven, op een in de grafische industrie als redelijk beschouwd bedrag. 
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Artikel 6: Prijswijzigingen 
1. De leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende 

omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen 
of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, sociale 
verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verho-
ging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in 
valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn. 

2. Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeug-
delijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze 
van aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke 
toeleveringen door de opdrachtgever die de leverancier tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan 
deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van 
de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden 
voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de 
overeengekomen prijs. 

3. De leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen 
respectievelijk gehouden de prijs te verlagen indien de opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk over-
eengekomen specificaties aanbrengt, daaronder begrepen auteurscorrecties of gewijzigde instructies na 
de ontvangst van werktekeningen, modellen en van opname, druk- en andere proeven. De leverancier zal 
binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door hem te 
verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt. 

Artikel 7: Betalingstermijn 
1. Op iedere opdracht geldt een aanbetaling van 20% van de overeengekomen prijs voor DVP en 50% van 

de overeengekomen prijs voor DTP en druk. De opdrachtgever dient de rest van de prijs en de overige 
krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen de overeengekomen betalingstermijn, 
zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. De betaling dient evenwel 
contant bij aflevering plaats te vinden indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in 
de uitoefening van een beroep of bedrijf. Bij niet tijdige betaling als even bedoeld is de opdrachtgever in 
verzuim zonder dat ingebrekestelling door de leverancier is vereist. 

2. De leverancier is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste 
gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te vragen van de voor de gehele levering 
gemaakte kosten zoals die van zetwerk, litho's en proeven. 

3. De opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste 
verzoek van de leverancier zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan 
de leverancier te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering 
met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat de leverancier daarop zonder 
moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste 
verzoek van de leverancier tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden. 

4. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel 
bedoeld, is deze wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de 
factuurdatum over dit bedrag de wettelijke rente verschuldigd. De leverancier is bevoegd een twaalfde deel 
van deze rente in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van een maand waarin de opdrachtgever 
zijn verplichting tot betaling niet volledig is nagekomen. 

5. Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is de opdrachtgever naast het verschuldigde be-
drag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke 
als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobur-
eaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente zulks 
met een minimum van | 150,00. 

Artikel 8: Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud 
1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar de leverancier zijn bedrijf 

uitoefent. 
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2. De leverancier is niet gehouden de vervaardigde zaken in gedeelten af te leveren. 
3. De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens 

de overeenkomst door de leverancier te leveren zaken. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn 
aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na eerste verzoek van de leverancier 
bij deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in 
ontvangst te nemen. 

4. Iedere levering van zaken door de leverancier aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de 
eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeen-
komst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten. 

5. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opd-
rachtgever, tenzij anders is overeengekomen. De opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer. 
Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee 
vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel. Het aannemen van zaken van de leveran-
cier door de vervoerder, geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit 
de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt. 

6. De leverancier is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is over-
eengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever. 

Artikel 9 : Termijn van levering 
1. Een door de leverancier opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt 

aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. De leverancier is, ook 
bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem in gebreke heeft 
gesteld. 

2. De binding van de leverancier aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de 
opdrachtgever wijziging in de specificaties van het werk wenst of het bepaalde in lid 1 van artikel 12 van 
deze voorwaarden niet nakomt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud de 
leverancier in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door hem planmatig in de tijd 
vastgestelde inzet van productiecapaciteit. 

3. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door de leverancier, gehouden al datgene 
te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door de leverancier mogelijk 
te maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen van de leverancier, het 
voorkomen van gebrekkige toeleveringen als bedoeld in lid 2 van artikel 6 en door de inachtneming van het 
bepaalde in lid 1 van artikel 12 en de leden 1 en 2 van artikel 18 van deze leveringsvoorwaarden. 

4. Bij niet-naleving door de opdrachtgever van het in het vorige lid van dit artikel en het in lid 3 van artikel 
7 bepaalde, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de opdrachtgever 
in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door de leverancier nodig is. De leverancier is alsdan, 
onverlet de hem krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te 
schorten totdat de opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal de leverancier de overeenkomst 
alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren. 

Artikel 10: Onderzoek bij aflevering 
1. De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of de leverancier de 

overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden de leverancier er terstond schriftelijk van in 
kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De opdrachtgever dient het evenbedoeld onderzoek en de 
desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 7 dagen na aflevering. 

2. De leverancier is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeug-
delijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is. 

3. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke 
is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen. 

Artikel 11: Tussentijdse wijziging inhoud en overeenkomst 
Kosten verbonden aan bijstelling van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de 
overeenkomst,  blijft voor de rekening van de opdrachtgever indien deze hun oorzaak vinden in door de 
leverancier niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen. Als de 
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opdrachtgever zich tussentijds van gedachten veranderd en wijzingen in de inhoud winst te brengen, wordt 
hij verwacht zorg te dragen voor de betaling van de gemaakte onherstelbare kosten van    de leverancier. 

Artikel 12: Afwijkingen 
1. Tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het 

oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de druk- beelden of andere proef, kunnen 
geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien 
zij van geringe betekenis zijn. 

2. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten 
worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het 
individueel bepaalde zaken betreft. 

3. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte 
invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betek-
enis te zijn. 

Artikel 13: Duurovereenkomsten
1. Een overeenkomst is geldig tot één week na de levering van de overeengekomen prestaties mits de opd-

rachtgever geen klachten schriftelijk ingediend heeft binnen deze week.
2. Indien de opdrachtgever bij afwijking van de overeengekomen prestatie zijn of haar klachten indient zoals 

voorgeschreven in lid 1 van dit artikel, is de duur van de overeenkomst verlengd tot 1 maand na de lever-
ing van het afwijkende prestatie. De opdrachtgever heeft dan recht op een verbetering van de geleverde 
prestatie.

3. Indien de opdrachtgever bij afwijking van de overeengekomen prestatie geen klacht indient zoals voor-
geschreven in lid 1 van dit artikel, is de leverancier niet verplicht tot het verbeteren van de afwijkende 
prestatie.

Artikel 14: Auteursrechten etc. 
1. De opdrachtgever garandeert de leverancier, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door 

de verveelvoudiging van de opdrachtgever ontvangen zaken zoals teksten, modellen, tekeningen, foto-
grafische opnamen, litho's, films, informatiedragers, etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden 
kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale 
regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht 
met betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart de leverancier zowel in- als buiten 
rechte voor alle aanspraken die derden krachtens even bedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken. 

2. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit 
artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is de leverancier bevoegd maar niet gehouden de nakoming 
van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat 
de leverancier door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal de 
leverancier de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren. 

3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft de leverancier steeds de rechthebbende 
op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde 
werken fotografische opnamen, litho's, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen ook als de desbe-
treffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.  

Artikel 15 : Eigendom productiemiddelen etc. 
1. Alle door de leverancier vervaardigde zaken zoals productiemiddelen,  hulpmiddelen en met name in-

formatiedragers, fotografische opnamen, clichés, films, micro- en macromontages, blijven het eigendom 
van de leverancier, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of de factuur zijn vermeld. 

2. De leverancier is niet gehouden de in lid 1 bedoelde zaken aan de opdrachtgever af te geven. 
3. De leverancier is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken voor de opdrachtgever 

te bewaren. Indien de leverancier en de opdrachtgever overeenkomen dat deze zaken door de leverancier 
zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat de leverancier 
instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik. 

Artikel 16: Door de opdrachtgever aangeleverde materialen en producten 
1. Indien de opdrachtgever met de leverancier is overeengekomen, dat de opdrachtgever materiaal of produc-
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ten ter bedrukking of ter verwerking zal aanleveren, dient hij voor deze aanlevering zorg te dragen op een 
ten behoeve van een normale planmatige productie als tijdig en deugdelijk te beschouwen wijze. De opd-
rachtgever zal hiertoe instructies van de leverancier vragen. 

2. De opdrachtgever is gehouden naast het voor de overeengekomen prestatie benodigde materiaal of de 
daarvoor benodigde producten, tevens een voor de desbetreffende bewerking redelijke hoeveelheid voor 
proeven, inschiet e.d. te leveren. De opdrachtgever zal hiertoe de opgave van de leverancier vragen. De 
opdrachtgever staat er voor in, dat de leverancier een voldoende hoeveelheid zal ontvangen. De bevestiging 
van ontvangst van het materiaal of de producten door de leverancier houdt niet in de erkenning dat een 
voldoende of de op de vervoersdocumenten vermelde hoeveelheid is ontvangen. 

3. De leverancier is niet gehouden de van de opdrachtgever ontvangen zaken voorafgaande aan de bedrukking 
of de bewerking, op de geschiktheid hiertoe te onderzoeken. 

4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan de leverancier noch aansprakelijk worden gesteld voor 
het loslaten, kleven, smetten, veranderen van glans of kleur, noch voor het beschadigen van door hem van 
de opdrachtgever ontvangen en door hem te bedrukken of te bewerken materiaal en producten als deze een 
voorbewerking hebben ondergaan zoals door het aanbrengen van lak, vernis of anti-smetpoeder. 

5. De leverancier is gerechtigd over de resten zoals snijafval etc. van het door de opdrachtgever aangeleverd 
materiaal en producten te beschikken als ware deze zijn eigendom. De opdrachtgever is op verzoek van de 
leverancier gehouden de ongebruikte materialen en producten alsmede de evenbedoelde resten bij de lever-
ancier af te halen. 

Artikel 17: Overmacht 
1. Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden 

toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het 
verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.

2. Indien er sprake is van beschadiging van eigendom van de leverancier veroorzaakt door bekenden van de 
opdrachtgever tijdens het leveren van de overeengekomen dienst, is de opdrachtgever medeverantwoordel-
ijk voor de totstandkoming van de door de leverancier opgelegde schadevergoeding.

Artikel 18: Aansprakelijkheid 
1. De aansprakelijkheid van de leverancier uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt 

tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de over-
eengekomen prijs. 

2. De leverancier is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat opdracht-
gever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden 
heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan 
derden heeft doen leveren. 

3. De leverancier is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde good-
will in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever. 

4. De leverancier is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan door hem van de opdrachtgever ontvangen 
en door de leverancier te bewerken of te verwerken materiaal of producten, indien de opdrachtgever de 
leverancier niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen 
en de aard van deze materialen of producten en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste 
voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen. 

5. Indien de leverancier ter zake van enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de opdracht-
gever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal 
de opdrachtgever hem terzake volledig vrijwaren en de leverancier alles vergoeden wat hij aan deze derde 
dient te voldoen. 

Artikel 19: Toepasselijk recht 
De overeenkomst tussen de leverancier en de opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlandse recht.
 

Wanneer u moeite hebt met het lezen van de voorwaarden in het Nederlands,
 leest u dan alstublieft de verkorte versie in het Perzisch.



فلم های محافل شخصی و رسمی کار بنگاه »تصویر« مرکز برگ آرایی و تهیهٔ  تذکرات الیحه و شیوهٔ  فشردهٔ 

خود تا ختم کار برخوردار بوده و »تصویر« مطابق قرارداد نوشته شده در مقابل مشتری مسؤولیت دارد.  -    مشتری از حقوق الزمهٔ 
»تصویر« الزم میداند تا موارد و جزئیات کار پیشنهاد شده را تحریری به شکل یک قرارداد با مشتری امضأ نموده و در مقابل آن   -

مسؤولیت گیرد.
»تصویر« در حفظ محرمیت مواد و مطالب ثبت شده و یا رسیده از جانب مشتری متعهد و با مسؤولیت میباشد.  -

»تصویر« در رابطه به زمان  ختم کار مطابق قرارداد )به جز در صورت کدام حادثهٔ غیر مترقبه( مسؤولیت دارد.  -
در صورت فسخ قرار داد، مشتری در مقابل مواد و زمان صرف شده مسؤولیت دارد و باید در مقابل بپردازد و پول پیشپرداخت   -

)بیعانه( به مشتری واپس نمیشود.
تمام مصارف شامل 21 فیصد تکس مطابق قوانین کشور هالند میباشد.  -

اگر بنا به درخواست مشتری بعد از قرارداد تغییری در برنامه کار بیاید، »تصویر« صالحیت تجدید نظر )زیاد و یا کم ساختن مبلغ(   -
در مجموع قابل پرداخت را دارد و در زمینه مشتری را در جریان میگذارد.

مشتری بعد از عقد قرارداد و توافق پیشنهاد کار برای »تصویر« این مبالغ را باید از پیش بپردازد:  -
مبلغ 20 فیصد از پول مجموعی را برای کار فلم  
مبلغ 20 فیصد از پول مجموعی برای عکاسی     

مبلغ 50 فیصد از پول مجموعی برای کار برگ آرایی و چاپ  
مبلغ 50 فیصد از پول مجموعی برای تهیهٔ شعار  

در صورت عدم پرداخت به موقع پول باقیمانده بعد از ختم کارنظر به قرارداد، مشتری مکلف به پرداخت 15 فیصد جریمه پول   -
مجموعی قرارداد میگردد و باز هم در اثر عدم پرداخت ماهانه 1/12 پول مجموعی به آن اضافه میشود.

مشتری در جریان پیشنهاد اجرای کار به »تصویر« باید تمام فرمایشها  و جزئیات کار را دقیق توضیح کند تا »تصویر« بتواند کار   -
را برابر به سلیقه و خواست مشتری انجام دهد.

»تصویر« مسؤولیت حق کاپی عکس و فلم های انتخاب شدهٔ مشتری را ندارد و در صورتیکه مشتری عکس و یا قسمتی از فلمی را   -
که حق کاپی آن ممنوع است، برای تهیهٔ کار خود پیشنهاد میکند، جوابگوی حق کاپی آن صرف خود مشتری میباشد.

»تصویر« در مقابل بازگرداندن مواد آورده شده توسط مشتری )مثل عکس، فلم، موسیقی، مواد برای چاپ( در ختم کاری به مشتری   -
مسؤولیت دارد.

شده برای چاپ )کتاب، جریده و مجله،  - جزئیات بیشتر در مورد کار چاپ: بنا به قوانین نشرات چاپی در جهان، حق حفظ فایل تهیهٔ 
پستر، کارت و دیگر نشریات( را صرف »تصویر« داشته و در صورت خواهش چاپ دوباره توسط مشتری، حق چاپ دوباره را 
نیز »تصویر« دارد و مواد تهیه شده برای چاپ در آرشیف »تصویر« محفوظ است. پروف مواد چاپ چندین بار برای اصالح به 
مشتری رایگان از طریق ایمیل ارسال میشود و پروف چاپ شده روی کاغذ مصرف ایجاب میکند. مشتری نخست کوشش کند که 
متن تهیه شده برای چاپ را از قبل بررسی و اصالح کند و در غیر آن در جریان هر اصالح )خواه تیلفونی باشد و یا در خود دفتر 
»تصویر«( مطابق زمان مصرف شده فی ساعت 35 یورو قابل پرداخت است. بعد از ارایهٔ پروف متن و طرح برای چاپ و اصالح 

آن، در صورت موجودیت غلطی تایپی یا امالیی و یا اشتباهی در دیزاین، »تصویر« مسؤولیت ندارد.
های  برنامه  آغاز  از  قبل  یکساعت  که  میکوشند  همواره  تصویر  کارکنان  و عکاسی:  فلمبرداری  کار  مورد  در  بیشتر  جزئیات   -
موتر، ازدحام غیر معمول در جاده و بسته شدن  فلمبرداری در محل کار حاضر باشند ولی در صورت وقوع حادثه یی )مثل حادثهٔ 
جاده، شکستن کمره در موقع کار و امثال اینها...( مشکل برای مشتری قابل فهم بوده و »تصویر« در زمینه مقصر نیست.  در جریان 
انتخاب سالون برای فلمبرداری تان، دقت کنید تا روشنی آن مطابق میل تان باشد. »تصویر« با وجود داشتن الیت کافی برای سالون 
های بزرگ پیشنهاد میکند که هرقدر سالون روشن و چراغ آن سفیدرنگ باشد، نمای فلم و عکس زیباتر است و چراغ و در ودیوار 
 )mp3 و  wav زرد رنگ از زیبایی رنگ فلم میکاهد. یادداشتها مثل نام عروس و داماد و متن های مربوط به فلم، آهنگها )به فارمت
و تصاویر و سایر فرمایشهای خود را برای تهیهٔ فلم پیشنهاد شدهٔ تان در جریان کار از قبل و به موقع  به »تصویر« صرف از طریق 
ایمیل بفرستید تا در روال پیشبرد کار خود »تصویر« را بیشتر کمک کنید. متن ها از طریق پیامکهای تیلفونی پذیرفته نمیشود. در 
صورتیکه صدای موسیقی سالون از حد نورمال بلندتر باشد، ضبط صوت نتیجه خوب ندارد و تصویر درصورت خرابی صوت 
مسؤولیت ندارد و باید در جریان محفل صدا پایین شود.  در صورت وقوع حادثه در جریان فلمبرداری/عکاسی و شکستن وسایل 

»تصویر« شخص قرار داد کننده مکلف به همکاری در زمینهٔ تثبیت هویت متخلف است. 
در صورت عدم رضایت از کار، مشتری باید الی هفت روز بعد از دریافت فرمایش، »تصویر« را در جریان گذارد در غیر   -
آن شکایت بعد از معیاد تسلیمی فرمایش، قابل پذیرش نیست. قرارداد الی یک ماه بعد از تحویلی کار به مشتری اعتبار دارد.

یادآوری: برای آشنایی بیشتر با رسمیات، قوانین و اصول کاری »تصویر«  لطفًا به طبع هالندی الیحه کار در سایت»تصویر« مراجعه کنید.


