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1 | Toepasselijkheid
1.1 Op alle offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van 
Icks Creative Agency van toepassing.
1.2 Door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden zijn alleen van toepassing als deze voorwaarden 
door Icks Creative Agency, voorafgaand aan de opdracht, schriftelijk of per mail zijn aanvaard.

2 | Algemeen
2.1 Icks Creative Agency behoudt zich het recht voor deze algemene leverings voorwaarden te wijzigen of 
aan te vullen.
2.2 Voorwaarden in een reeds ondertekend contract kunnen niet gewijzigd worden.
2.3 Icks Creative Agency is vrij om voor haar eigen promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar 
de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen, en alleen als het ook een 
daadwerkelijk door Icks Creative Agency gemaakt ontwerp betreft.
2.4 Icks Creative Agency zal nooit misbruik maken van door opdrachtgevers aangeleverde bestanden.
2.5 Voor zover Icks Creative Agency bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht gebruik 
zal maken van derden afkomstige diensten, waaronder inbegrepen print- en drukwerk, hosters, 
tekstschrijvers etc., zal zij bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met 
opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
2.6 Icks Creative Agency is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van derden.
2.7 Leverancier kan zich ten aanzien van handelen, doen of nalaten van deze derden zich steeds 
beroepen op deze algemene voorwaarden jegens opdrachtgevers.

3 | Offertes
3.1 Elke offerte en aanbieding die Icks Creative Agency stuurt is vrijblijvend en heeft een geldigheidsduur 
van 1 maand na dagtekening.

4 | Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 Overeenkomsten gelden als gesloten vanaf het moment dat de accordering bij Icks Creative Agency 
per mail of post is binnengekomen.

5 | Wijzigingen
5.1 Wijzigingen in de aangegane en overeengekomen uitvoering van de werkzaamheden worden in een        
nieuwe overeenkomst aangeboden en zijn geldig na accordering via mail of post.

6 | Prijs
6.1 Alle prijzen die door Icks Creative Agency worden opgegeven zijn exclusief BTW en inclusief twee 
revisierondes. Elke additionele aanpassing wordt als meerwerk in rekening gebracht.
6.2 Voor spoedopdrachten kan Icks Creative Agency een extra toeslag berekenen.
6.3 Mocht het voorkomen dat er tussen de totstandkoming van de overeenkomst en de uitvoering van de 
werkzaamheden sprake is van een kostprijsverhogende factor (wijziging in belastingtarief, wisselkoers,            
prijsstijging leveranciers e.d.), dan mag Icks Creative Agency, nadat zij inzichtelijk heeft gemaakt wat de 
prijsverhogende omstandigheid is, afwijken van de overeengekomen prijs.

7 | (Door)looptijd van de overeenkomst
7.1 De termijnen die door Icks Creative Agency in haar offerte worden opgegeven gelden altijd bij 
benadering. Is er sprake van een fatale termijn dan is dit van te voren door beide partijen schriftelijk 
overeengekomen.

>

v.112020

Betreft: algemene voorwaarden Icks Creative Agency

Algemene voorwaarden Icks Creative Agency -  pagina 1/3


