Qubic Studios: VOORWAARDEN

1. Boekingsbevestiging
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever mondeling
of schriftelijk een aanbod van Qubic Studios aanvaardt. Na aanvaarding van het
mondelinge of schriftelijke aanbod ontvangt de Opdrachtgever van Qubic Studios
een offerte (per e-mail of post) van de overeengekomen overeenkomst en bedrag.
De opdrachtgever geeft akkoord voor de offerte door deze ondertekend terug te
sturen of op andere manier schriftelijk bevestigd.

2. Facturatie
De Opdrachtgever dient 50% van het geoffreerde bedrag vooruit te betalen en
ontvangt hiervoor een factuur en legt hier de boeking definitief mee vast (tenzij
anders overeengekomen). Qubic Studios verricht geen werkzaamheden voordat
deze factuur betaald is.
Na het afronden van de overeenkomst dient de Opdrachtgever de tweede 50% te
voldoen. De Opdrachtgever ontvangt hiervoor een factuur en dient deze binnen 14
dagen te betalen (tenzij anders overeengekomen). Pas na een volledige betaling
ontvangt de Opdrachtgever de master(s)/eind mix(en)/losse sporen.

3. Aansprakelijkheid
De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik van de materialen/spullen
van Qubic Studios. In geval van schade of diefstal worden de volledige kosten op de
Opdrachtgever verhaald. Qubic Studios is niet verantwoordelijk voor diefstal of
schade aan eigen materialen/spullen of letsel van de Opdrachtgever.

4. Annulering
Mocht de Opdrachtgever de overeenkomst willen annuleren dan dient dit minstens 7
dagen van tevoren schriftelijk gedaan te worden. Er dient altijd een vergoeding te
worden betaald bij het verbreken van de overeenkomst. De Opdrachtgever dient
het volgende te voldoen bij het verbreken van de overeenkomst:
-meer dan 30 dagen voor startdatum = 25% van het overeengekomen bedrag .
-tussen 30 en 14 dagen voor startdatum = 50% van het overeengekomen bedrag.
-tussen 14 en 7 dagen voor startdatum = 60% van het overeengekomen bedrag.
-tussen 7 en 0 dagen voor startdatum = 75% van het overeengekomen bedrag.
Indien de Opdrachtgever gedurende de boeking de overeenkomst verbreekt dient
de opdrachtgever het gehele bedrag te voldoen.
(tenzij anders overeengekomen)

