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Audrey Victoria
Audrey Victoria is een grafisch ontwerper, gespecialiseerd in custom, handgemaakte, waterverf- en gouache illustraties.  
Alle creatieve diensten door Audrey Victoria worden in deze voorwaarden samengevat onder de term artwork. 

Copyright © website en social media Audrey Victoria
Het is verboden om content van deze website (audreyvictoria.com) en van het social media account op Instagram
(@audreyvictoriadotcom), te gebruiken, kopieëren, downloaden, printen of distribueren zonder schriftelijke 
toestemming van Audrey Victoria. Persoonlijk of commerciëel gebruik van content, gemaakt door Audrey Victoria, is zonder 
schriftelijke toestemming strikt verboden. 

Kleine ondernemersregeling (KOR)
Er wordt vanaf 1 januari 2020 geen omzetbelasting meer in rekening gebracht, omdat Audrey Victoria valt onder de Kleine 
ondernemersregeling (KOR). 

Uurtarief
Audrey Victoria werkt met een vast tarief van 75 euro per uur. 

Licenties voor illustraties
Naast het uurtarief, is er ook een tarief voor licenties bij illustraties. Dit is zichtbaar in de offerte, voorafgaand 
gecommuniceerd aan elk project. De licentie geeft weer hoe deze illustraties gebruikt kunnen worden en voor welke 
periode. Het is daarom ook alleen toegestaan om de illustraties te gebruiken voor de doeleinden waarover is overeenge-
komen in de offerte. 

Leveringen artwork
Alle artwork door Audrey Victoria wordt opgeleverd volgens afspraak in de offerte. Tenzij gekozen is voor een originele 
print op papier. Alle overige artworks door Audrey Victoria, zijn exclusief drukwerkkosten. Dit artwork wordt 
digitaal opgeleverd volgens de afspraken in de offerte. 

Copyright © artwork
Het copyright van artwork blijft bij de designer (© Audrey Victoria). De klant heeft geen rechten om het artwork voor andere 
(persoonlijke of commerciële) doeleinden te gebruiken, Tenzij hier schriftelijk toestemming voor gegeven is door Audrey 
Victoria. 

Leveringen handgemaakte illustraties op print
Deze illustraties zijn op maat ontwikkeld op basis van de wensen van de klant. Na goedkeuring van de offerte is er een 
no-return policy. Deze illustraties kunnen niet geretourneerd worden.

Kosten & betaling
Na ondertekening of akkoord van de offerte (schriftelijk), ontvang je na oplevering van artwork de bijbehorende 
factuur. Deze dient binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te zijn. In sommige gevallen (bij bijvoorbeeld
grote leveringen), wordt er gevraagd om een aanbetaling van 50% van het totale offertebedrag. Pas na betaling, gaat het 
project van start. De resterende som wordt na oplevering gefactureerd. Ook dit zal in de offerte duidelijk zichtbaar zijn. 

Annuleren
Na ondertekening (of goedkeuring per mail) van de offerte is het niet mogelijk om deze te annuleren. De kosten waarmee 
akkoord is gegaan, zullen in rekening worden gebracht. 

Verantwoordelijkheid
De klant is altijd verantwoordelijk voor de content van het project. Audrey Victoria is niet aansprakelijk voor eventuele
consequenties. De klant heeft de mogelijkheid tot een final check, voorafgaand aan het opleveren. Tevens, is Audrey Victoria 
niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van het drukwerk, uitgevoerd door derden. Dit is sterk afhankelijk van uw eigen (vrije) 
keuze in drukkerijen. 

Verzonden artwork
Indien het artwork niet opgehaald kan worden, is er de mogelijkheid om deze te laten verzenden via PostNL. De 
bijkomende kosten zijn voor de klant. Na het afleveren van het pakket bij PostNL is Audrey Victoria niet aansprakelijk voor 
het verzendproces en eventuele complicaties hierbij.
 
Rechten voor promotie artwork 
Na het ondertekenen van de offerte verleent u Audrey Victoria het recht om het artwork te gebruiken ter promotie, voor 
plaatsing op de website (audreyvictoria.com) of social media. (Instagram: @audreyvictoriadotcom). 


