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1. Toepasselijkheid 
 

1.1 VOF Studio 2|17, hierna ook te noemen Studio217 is 
een vennootschap onder firma naar Nederlands 
recht die zich ten doel stelt a. het fotograferen van 
producten in de ruimste zin, b. het bewerken van 
deze foto’s, c. het verstrekken van de juiste 
informatie over het starten van een webshop, d. het 
verrichten van alle verdere handelingen, die met het 
vorenstaande in de ruimste zin verband houden of 
daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op 
alle opdrachten en aanvullende vervolgopdrachten 
van opdrachtgevers van Studio217. De bedingen in 
deze algemene voorwaarden zijn niet slechts 
gemaakt ten behoeve van Studio217, maar ten 
behoeve van alle andere personen die voor 
Studio217 werkzaam zijn, respectievelijk alle 
personen die bij de uitvoering door Studio217 van 
enig opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle 
personen wier handelen of nalaten Studio217 
aansprakelijk zou kunnen zijn. 

 
2. Overeenkomst van opdracht 

 
2.1 Een opdracht komt tot stand met Studio217 als 

zodanig. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of 
stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is, dat 
de opdracht door een bepaalde persoon zal worden 
uitgevoerd.  

2.2 De opdrachtgever vrijwaart Studio217 tegen 
aanspraken van derden, de redelijke kosten van 
rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei 
wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de 
opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het 
gevolg is van grove nalatigheid of opzet. 

 
3. Honorarium en verschotten 

 
3.1 De kosten van uitvoering van de opdracht door 

Studio217 omvatten het eigenlijke honorarium en de 
zogenaamde verschotten. 

3.2 Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is 
afgesproken of uit de aard van de opdracht 
voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de 
hand van de bestede tijd en het voor de betreffende 
opdracht geldende tarief per foto/opdracht. 

3.3 Het tarief per foto/opdracht wordt bepaald 
uitgaande van het door Studio217 vast te stellen 
basistarief, welk tarief wordt aangepast met een 
factor die afhankelijk is van de ervaring en het 
specialisme van degene die de opdracht feitelijk 
uitvoert, het financiële belang en de mate van 
spoedeisendheid die met de opdracht is gemoeid. 

3.4 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is 
Studio217 bevoegd, ook tijdens de duur van de 
opdracht het hiervoor genoemde tarief te wijzigen. 

 
4. Betaling 

 
4.1 De betalingstermijn bedraagt 14 dagen. 
4.2 Indien de consument niet tijdig aan zijn 

betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij 
door de ondernemer is gewezen op de te late 
betaling en de ondernemer de consument een 
termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan 
zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het 
uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, 
over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke 
rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd 
de door hem gemaakte buitengerechtelijke 
incassokosten in rekening te brengen. Deze 
incassokosten bedragen maximaal: 15% over 
openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de 

daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 
5.000,= met een minimum van € 40,=. De 
ondernemer kan ten voordele van de consument 
afwijken van genoemde bedragen en percentages. 

4.3 Tijdens aanpassingen in de uitvoerende opdracht is 
de opdrachtgever verplicht de aanpassingen te 
betalen. Tenzij hier van tevoren duidelijke afspraken 
over gemaakt zijn. Deze eventuele extra kosten 
zullen aan het einde van de opdracht worden 
verrekend. 

4.4 Aangenomen opdrachten kunnen tussentijds 
geannuleerd worden, maar zullen altijd gefactureerd 
worden, zoals deze bij de klant toegezonden zijn. De 
betalingstermijn blijft 14 dagen en als deze niet 
wordt voldaan binnen dit tijdsbestek zullen wij over 
gaan tot artikel 4.2 

 
5.    Depotstorting 

 
Studio217 kan, indien daartoe gelet op de aard van 
de zaak aanleiding  bestaat, van de opdrachtgever 
een depotstorting verlangen alvorens de opgedragen 
werkzaamheden zullen worden aangevangen. Een 
depotstorting wordt bij het einde van de opdracht 
verrekend. 

 
6. Archivering 

 
Behoudens voor zover uit de wet of specifieke 
voorschriften van de beroepsgroep anders 
voortvloeit, zullen de originele stukken na het einde 
van de opdracht aan de opdrachtgever worden 
verstrekt. De dossiers worden overigens gedurende 
tenminste 3 jaar bewaard. 

 
7. Toepasselijk recht/bevoegde rechter 

 
7.1 Alle geschillen welke voortvloeien uit 

overeenkomsten waarop de onderhavige 
voorwaarden hetzij geheel hetzij gedeeltelijk van 
toepassing zijn, kunnen met uitzondering van tot de 
competentie van de sector kanton behoren zaken, 
uitsluitend ter beslissing worden voorgelegd aan de 
rechtbank. 

 
8. Herroepingsrecht  

 
8.1 De consument kan een overeenkomst met 

betrekking tot de aanvraag gedurende een 
bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave 
van redenen ontbinden. Dit geldt alleen voordat de 
opdracht is uitgevoerd. Dus niet tussentijds na 
levering van de aangevraagde dienst. De ondernemer 
mag de consument vragen naar de reden van 
herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn 
reden(en) verplichten. 

8.2 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag 
volgend na herroeping zenden we de consument zijn 
of haar product terug, of overhandigen wij dit aan 
(een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet 
als de ondernemer heeft aangeboden het product 
zelf af te halen. De consument heeft de 
terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij 
het product terugzendt voordat de bedenktijd is 
verstreken. 

 


