
Algemene voorwaarden Studio Pioen 

 

Bedrijfsgegevens 
Studio Pioen 
Jupiterstraat 16 
1973 XC IJmuiden 
amber@studiopioen.nl 
Kvk: 72846933 
Btw: NL002127739B65 
 

Derden 
De algemene voorwaarden zijn enkel gericht op Studio Pioen, niet op derden. 
 

Offertes 
Offertes zijn 14 kalenderdagen geldig en zijn geheel vrijblijvend. De kosten die op 
de offerte benoemd worden zijn vaste pakkettarieven, vaste productprijzen of een 
vooraf vastgesteld uurtarief. Bijkomende kosten factureer ik bovenop het 
algemene tarief. Hieronder vallen o.a. de kosten van de drukker. 
 

Facturatie 
Bestellingen in de webshop worden vooraf voldaan. Facturen buiten de webshop 
dienen binnen 14 kalenderdagen voldaan te worden. Bij wanbetaling hanteert 
Studio Pioen de wettelijke incassokosten en - regels.. 
 

Resultaat 
Studio Pioen heeft een inspanningsverplichting en garandeert de volste 
inspanning voor de beste resultaten. 
 

Locatie 
Studio Pioen werkt vanuit eigen locatie met eigen materialen. 
 

Annulering offerte 
Wanneer een offerte is geaccepteerd en er zijn al werkzaamheden verricht, dan 
factureert Studio Pioen bij annuleren van de offerte 25% van de geoffreerde 
kosten. 
Wanneer de opdrachtgever niet meer wenst met Studio Pioen samen te werken 
maar er al wel werkzaamheden zijn verricht, berekent Studio Pioen de kosten in 
rato. 
 

Klachten 
Binnen 14 kalenderdagen dienen klachten bij Studio Pioen kenbaar gemaakt te 
worden. 

1 



 

 
Geschilbeslechting 
Bij een geschil is alleen de rechter in het arrondissement van Studio Pioen 
bevoegd. 
 

Beschadigingen 
Studio Pioen is niet verantwoordelijk voor beschadigingen veroorzaakt tijdens de 
levering van het product. Neem desondanks bij beschadiging contact op met 
Studio Pioen zodat de beschadiging beoordeelt kan worden en de mogelijkheden 
besproken. 
Wanneer het product niet is geleverd neem dan ook contact op met Studio Pioen. 
 

Deadlines 
Studio Pioen heeft een inspanningsverplichten en verwacht dit ook van de koper. 
Indien door schuld van de koper de deadline niet gehaald kan worden is Studio 
Pioen hier niet verantwoordelijk voor. 
 

Overeenkomsten tussen illustraties 
Alle illustraties van Studio Pioen worden gemaakt door één illustrator. 
Overeenkomsten tussen illustraties kunnen dus voorkomen. Overeenkomsten 
tussen illustraties zijn geen reden om een product te retourneren. 
 

Auteursrecht 
Studio Pioen heeft ten alle tijden het auteursrecht. Bij het openbaar maken van 
een illustratie gemaakt door Studio Pioen dient er naamsvermelding bij te staan. 
Er mogen geen teksten, hashtags o.i.d. bij geplaatst worden die in strijd zijn met 
de wet, goede zeden, openbare orde of de redelijkheid en billijkheid. 
 

Doorverkopen 
Het is absoluut niet toegestaan om producten en/of illustraties van Studio Pioen 
door te verkopen aan derden. 
 

Show Your Story ↓ 
 
Gratis Downloads 
De gratis te downloaden illustraties mogen alleen gebruikt worden voor social 
media. Bij de wens om het voor een ander medium te gebruiken, zoals een boek 
of website, dien je eerst contact op te nemen met Studio Pioen.  
Het is niet toegestaan om de illustraties voor andere doeleinden dan social media 
te gebruiken, zonder de toestemming van Studio Pioen.  
Het is niet toegestaan om de illustraties te gebruiken in combinatie met onzedelijk 
en/of strafbaar gedrag en/of anderszins illegale activiteiten. 
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Het is wettelijk verplicht, en daarnaast ook zeer vriendelijk,, om Studio Pioen als 
maker te vermelden. Gebruik hiervoor een tag in je geschreven content en/of een 
tag op de afbeelding. 
 

Contentpakketten 
De illustraties in de contentpakketten mogen commercieel gebruikt worden. 
Studio Pioen vermelden als maker is wettelijk verplicht, en daarnaast maak je mij 
daar heel erg blij mee :). Na aanschaf is het contentpakket voor jou als persoon, en 
mag je deze gebruiken voor al je social media kanalen, websites, ondernemingen, 
enz. Het is echter  niet toegestaan om de illustraties aan derden door te sturen of 
te verkopen. Het is niet toegestaan om de illustraties qua kleur te bewerken, ook 
niet met een filter.. Je mag wel eigen teksten toevoegen en de illustraties 
bijsnijden. Je mag ook je eigen logo toevoegen, maar niet jezelf als maker 
voordoen. Vergeet daarom niet Studio Pioen erbij te vermelden. 
Retourneren van de illustraties is niet mogelijk. 
 
Door je aan de algemene voorwaarden te houden help je Studio Pioen enorm, en 
daar ben ik je heel dankbaar voor. Heb je verder nog vragen, dan kun je altijd 
contact opnemen. 
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