Verkoopsvoorwaarden Laurus design
(fotografie Stefaan Achtergael)
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De facturen zijn contant betaalbaar te Brugge.
Zonder tegenbericht van uwentwege binnen de 48 uur na ontvangst wordt de factuur door u als
dusdanig aanvaard.
Zo een factuur niet wordt betaald binnen de 30 dagen na haar tekening wordt van rechtswege en
zonder aanmaning een intrest van 12% gerekend vanaf factuurdatum.
Onverminderd deze intrest wordt bij een niet vereffening binnen de 30 dagen na dagtekening der
factuur het bedrag verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 125
euro en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling.
Bevoegd zijn de rechtbanken te Brugge.

Gezien de wettelijke bepalingen op gebied van intellectuele en industriële eigendom en eerlijke mededinging
blijven al de door ons gemaakte ontwerpen, modellen, voorontwerpen, teksten, creaties, negatieven,
beelden, zetwerk, interpretaties, schikkingen, reproductierechten en in het algemeen iedere aanspraak op
commerciële en intellectuele eigendom, welke ook de gebruikte techniek is, ons eigendom, en mogen noch
nagemaakt, noch gebruikt worden op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de
rechthebbenden, die het voorwerp zal uitmaken van een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst. Tegen de
vermelding van de naam van de ontwerper mag de klant zich niet verzetten, zelfs indien reeds op het werk
de naam van een uitgever, of van een ander tussenpersoon vermeld staat.

Bijkomende bepalingen voor fotografie
Royalty Free: de klant krijgt EXCLUSIEF de toelating alle beelden ten allen tijde te gebruiken voor alle, aan
de zaak gerelateerde doeleinden tenzij anders overeengekomen. Auteursrechten blijven eigendom van
Laurus design nv. De beelden mogen niet doorverkocht, uitgeleend, doorgegeven, … worden aan/door
derden zonder voorafgaandelijke toestemming van de auteur. De beelden mogen NIET bewerkt worden met
uitzondering van het bijsnijden van het beeld om te doen passen in verschillende media. De auteur behoudt
het recht de beelden te gebruiken op eigen websites, mailings, tentoonstellingen, …
Rights managed: hiervoor wordt een afzonderlijke verkoopovereenkomst gemaakt afhankelijk van doel,
oplage, tijdsduur, enz…

