Leveringsvoorwaarden 2020
Cure-ious
Deze algemene voorwaarden vormen een integrerend onderdeel van alle
overeenkomsten waarbij Cure-ious partij is, zomede van door Cure-ious gedane
aanbiedingen in welke vorm deze ook worden gedaan. Van deze algemene
voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.
Offertes, aanbiedingen en prijsopgaven van Cure-ious zijn tot expliciet akkoord
vrijblijvend en worden gebaseerd op de door de Wederpartij verstrekte
gegevens.
3.1 Een aan Cure-ious verstrekte opdracht bindt haar
slechts indien zij deze schriftelijk heeft bevestigd. Uit een met Cure-ious gesloten
overeenkomst vloeit voor haar een inspanningsverbintenis voort die zij naar
beste kunnen dient uit te voeren.
3.2 Een aanbod van Cure-ious tot het aangaan van een
overeenkomst vervalt indien het niet binnen de in dat aanbod gestelde
termijn is aanvaard. Indien het aanbod binnen 14 dagen nadat het is
aangedaan. Cure-ious is gerechtigd een aanbieding die
na de door haar gestelde termijn wordt aanvaard alsnog te bevestigen.
Zij bindt daarmede haar wederpartij.
3.3 Indien een overeenkomst niet op de hiervoor geschreven wijze
schriftelijk wordt vastgelegd, geldt de door Cure-ious terzake van haar
werkzaamheden verzonden factuur als bewijs van aard en omvang van de
overeenkomst. Nadat 8 dagen na verzending van de factuur zijn verstreken,
vervalt het recht van de wederpartij bij de betreffende overeenkomst om
tegenbewijs te leveren tegen de factuur danwel anderszins de juistheid daarvan
te betwisten.

3.4 Wijzigingen in een reeds tot stand gekomen overeenkomst worden
telkens geacht het verstrekken van een nieuwe opdracht in te houden.
De opdrachtgever dient alsdan alle terzake van de oorspronkelijke
overeenkomst gemaakte externe kosten integraal en door Cure-ious te besteden
tijd tegen het geldend uurtarief te vergoeden waarbij het bedrag van de
eventuele aan de opdrachtgever reeds in rekening gebrachte voorschotten als
minimum geldt.
3.5 De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de gegeven opdracht
te verplaatsen of annuleren. De opdrachtgever dient alsdan alle in verband met
de opdracht door Cure-ious bv gemaakte externe kosten integraal en de door
Cure-ious bv ten gevolge van de intrekking van de opdracht gederfde en te
derven winst met als minimum de eventueel aan de opdrachtgever reeds in
rekening gebrachte voorschotten.
3.5.1. Indien de opdracht meer dan 7 dagen voor de overeengekomen datum
opdracht verplaatst of annuleert, is de opdrachtgever geen kosten verschuldigd
Indien de opdracht tussen de 7 en 3 dagen voor de overeengekomen verplaatst
of annuleert, is de opdrachtgever 50% van het overeengekomen factuurbedrag
verschuldigd
Indien de opdracht 2 dagen of korter voor de overeengekomen datum verplaatst
of annuleert, is de opdrachtgever 100% van het overeengekomen factuurbedrag
verschuldigd

