Projectovereenkomst
Deze overeenkomst is tussen:
Studio Buitengewoon en [klantnaam]

Samenvatting
We zullen altijd ons best doen om jouw wensen en verwachtingen te halen, maar het is
belangrijk dat we een geschreven afspraak hebben zodat we weten hoe dingen staan, wie wat
en wanneer doet, en wat er gaat gebeuren mocht er iets misgaan tijdens onze
samenwerking. Wij hebben er geen belang bij om je te strikken in iets waar je later
misschien spijt van krijgt. Wat we willen is het beste voor beide partijen, nu en in de
toekomst.

In het kort
[Bedrijf/organisatie] (hierna genoemd ‘je’, ‘jij’ of ‘jou'), gevestigd in [adres en plaats] neemt
Studio Buitengewoon (hierna genoemd ‘we’, ‘wij’ of ‘ons’) in dienst voor:
•

XXX

Voor de geschatte totaalprijs van € [bedrag] (excl. 21% btw) zoals begroot in eerdere
correspondentie.
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Wat beide partijen overeenkomen
Jij; hebt de autoriteit om dit contract te ondertekenen namens jezelf, je bedrijf of je
organisatie. Je verschaft ons van alle materialen en informatie die we nodig hebben om dit
project succesvol op te kunnen leveren. Je doet dit wanneer wij dit van je vragen en levert dit
op in de formaten die wij wensen. Jij bekijkt het werk, geeft feedback en goedkeuring binnen
een redelijk en haalbaar tijdsbestek. Deadlines werken van twee kanten, jij bent dus ook
gebonden aan de data die we samen bepalen. Jij stemt ermee in om je aan het
betalingstermijn te houden dat aan het einde van deze overeenkomst is vastgelegd.
Wij; hebben de ervaring en vaardigheden om alles waar te kunnen maken wat we je beloven.
We doen dit op een professionele manier en binnen een redelijk en haalbaar tijdsbestek.
Wij streven ernaar om elke deadline te halen en we gaan in vertrouwen om met alle
materialen, informatie en gegevens die je ons aanlevert.

De details
Branding en design
Doordat we op een itererende wijze werken, kunnen we in het designproces al snel concrete
concepten opleveren die de look & feel weergeven, denk hierbij aan typografie, kleuren,
texturen en beeldmateriaal. Al onze designs zijn uniek, opvallend en sluiten naadloos aan bij
je nieuw ontwikkelde of reeds bestaande branding en uitingen.
Onze digitale designs zijn flexibel waardoor het design zich aanpast op de verschillende
devices en schermformaten. Afhankelijk van de doelgroep worden de schermen mobile- of
desktop first ontworpen, waarbij we voor mobile de iPhone 8 resolutie als uitgangspunt
gebruiken.
We werken graag pragmatisch en om tijd te besparen werken we niet alle schermen als
statische visuals uit, maar ontwerpen we templates en alleen de belangrijkste componenten
van het design, tenzij anders afgesproken. Hierdoor kunnen we na de design acceptatie snel
aan de slag met de volgende fase in het project.
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Grafisch materiaal en fotografie
Je levert grafische bestanden aan die aanpasbaar zijn (vectoren) en levert fotografie aan met
een hoge resolutie (300 dpi). Heb je nieuw materiaal nodig, dan kunnen wij hiervoor een
aparte begroting maken.
Website
Doordat we met professionele templates en het goed doorontwikkelde Bootstrap framework
werken, kunnen we tijd en budget besparen zonder kwaliteit te verliezen. Al onze websites
worden opgeleverd in de HTML markup met CSS voor styling en JavaScript voor
functionaliteiten en het gedrag van componenten.
Onze websites bevatten standaard geen CMS, omdat wij bij voorkeur je website volledig
ontwikkelt en van content (door jou aangeleverd) voorzien opleveren, zodat jij meer tijd hebt
om te ondernemen.
CMS
Wanneer een CMS gewenst is, werken wij uitsluitend met het Webflow CMS, het open source
Textpattern CMS of Wordpress. Tenzij anders afgesproken, ontvang je van ons bij de
oplevering template pagina’s en componenten, waarmee je zelf aan de slag kunt en die je
zelf met content kunt vullen.
Content
Wij zijn niet verantwoordelijk voor het schrijven of maken van teksten, foto’s, visuals,
graphics en artwork op je website of in je CMS. Heb je nieuwe content nodig, dan kunnen wij
hiervoor een aparte begroting maken.
Browser testing
Wij testen onze websites altijd in de meest recente versie van de volgende browsers; Safari,
Google Chrome en Mozilla Firefox. We zorgen ervoor dat de website er op al deze browsers
en op alle schermformaten hetzelfde uitziet en functioneert.
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Mobile browser testing
We testen je website op populaire mobile devices, zodat gebruikers de beste ervaring krijgen
op een klein scherm en het maximale uit de functionaliteiten kunnen halen. We testen onze
designs op de laatste versie van iOS: Safari, Google Chrome en Android: Google Chrome en
Android Emulator.
Usability testing
Onze designs worden standaard vrijblijvend getest op user flow, gebruiksvriendelijkheid en
branding, op verschillende momenten in het proces. Dit zijn snelle tests die we monkey
testing noemen. Wil je een uitgebreide test met een testrapport, dan gebruiken wij het
remote testing platform Maze en maken wij hiervoor een aparte begroting.
Hosting
Wanneer je een website bij ons afneemt, verzorgen wij de hosting, het aanvragen van je
website url en de setup van je website incl. e-mailaccounts en SSL certificaat. De hostingproviders waar wij mee werken zijn Antagonist en Webflow. Wanneer je al een eigen host
hebt, zijn wij niet verantwoordelijk voor de setup van je website, de e-mailaccounts, het SSL
certificaat of het live zetten van de website.
Support & onderhoud
Na livegang van je website ontvang je één maand gratis support en onderhoud, bestaande uit
en in overleg: content wijzigingen uitvoeren van teksten en afbeeldingen, kleine functionele
en structurele aanpassingen implementeren en het onderhouden en updaten van de
techniek achter de website.
Na deze gratis maand bieden wij volledige support en onderhoud door gebruik te maken van
onze strippenkaarten of o.b.v. ons uurtarief. Hierdoor ben je niet gebonden aan een
abonnement, betaal je alleen wanneer er support en onderhoud werkzaamheden zijn
uitgevoerd en altijd eerst in overleg.
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Wordt je website niet door ons ontwikkelt en gehost, dan heb je geen recht op de maand
gratis support en onderhoud. Wil je wel gebruik van maken van onze support en onderhoud
diensten, dan kan dit alleen in overleg.
Strippenkaarten
Wij bieden verschillende strippenkaarten die je kunt gebruiken voor o.a. support en
onderhoud van je website of losse design werkzaamheden. Strippenkaarten zijn maximaal
een half jaar geldig en wij houden je op de hoogte wanneer je uren op raken of wanneer de
geldigheid afloopt.
Search Engine Optimalisation (SEO)
We garanderen geen verbeteringen in de vindbaarheid van je website, maar de pagina’s die
wij ontwikkelen zijn toegankelijk via zoekmachines. Wil je een uitgebreide SEO voor je
website, dan maken wij hiervoor een aparte begroting.
Wijzigingen en revisies
We willen je niet beperken wanneer je van mening of gedachte bent veranderd. De prijs die
we hebben afgesproken aan het begin van deze overeenkomst, is gebaseerd op het aantal
uur die we nodig hebben om alle deliverables op te leveren, maar we zijn graag flexibel. Als
je van mening bent veranderd of iets nieuws wilt toevoegen, dan maken wij hiervoor een
apart begroting voor de extra tijd die we hiervoor nodig hebben.
Feedback en oplevering
Tijdens de ontwikkeling van het project krijg je voldoende tijd en kansen om ons werk te
bekijken en feedback te geven. We zorgen dat we regelmatig in contact zijn met elkaar en
presenteren ons werk het liefste via een video call of persoonlijk, zodat we ons werk kunnen
onderbouwen. Wij delen ons werk via InVision, Dropbox of WeTransfer.

Projectovereenkomst / vertrouwelijk

5/8

Intellectuele eigendomsrechten
Samengevat betekend ‘intellectuele eigendomsrechten’ alle patenten, rechten op
uitvinding, copyright (incl. rechten op software) en gerelateerde rechten,
handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, internetdomeinen, rechten op
design, database rechten, rechten van vetrouwelijke informatie (en know-how) en
alle andere intellectuele eigendomsrechten, ongeacht of deze geregistreerd zijn of
niet en inclusief alle aanvragen (of rechten om aan te vragen) voor, en verlenging
of uitbreiding van dergelijke rechten en alle vergelijkbare of gelijkwaardige rechten
of vormen van bescherming die nu of in de toekomst in enig deel van de wereld
blijven bestaan of zullen blijven bestaan.
Jij garandeert dat alle materialen zoals teksten, foto’s, visuals, graphics en artwork
die je bij ons aanlevert jouw eigendom zijn of de rechten ervoor hebt om deze te
gebruiken. Als je teksten, foto’s, visuals, graphics en artwork bij ons aanlevert, ga je
ermee akkoord ons te beschermen tegen elke claim van derden, dat wij hun
intellectuele eigendommen gebruiken.
Wij garanderen dat alle materialen van het werk dat we bij je opleveren van ons zijn of wij
toestemming hebben gekregen om deze bij je op te leveren. Als we teksten, foto’s, visuals,
graphics en artwork bij je opleveren, beschermen wij je tegen elke claim van derden, dat jij
hun intellectuele eigendommen gebruikt.
Wij bezitten alle intellectuele eigendomsrechten die we voorafgaand aan, of los van dit
project hebben ontwikkelt. Wij bezitten alle unieke combinaties van de materialen die zijn
gebruikt om een compleet ontwerp te vormen en wij zullen het gebruik ervan aan jou als
licentie geven, exclusief en voor altijd voor dit project, tenzij anders overeengekomen.
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Ons werk tonen
Wij laten graag ons werk zien, daarom hebben wij de rechten om alle aspecten van ons
design, incl. schetsen, work-in-progress designs en het complete project te presenteren op
maar niet beperkt tot, onze website, in artikelen op websites, magazine artikelen en in
boeken. We tonen geen werk wanneer dit wettelijk niet is toegestaan en jij ons voorafgaand
hiervan op de hoogte hebt gebracht.
Betalingstermijn
We weten zeker dat je begrijpt hoe belangrijk het voor een klein bedrijf is, dat de facturen die
we je sturen op tijd worden betaald. Omdat wij er ook zeker van zijn dat je op goede
voorwaarden wilt blijven, ga je ermee akkoord je aan het volgende betalingstermijn te
houden.
Wij sturen onze facturen digitaal naar je toe. Facturen dienen binnen 14 dagen vanaf de
factuurdatum betaald te worden. Alle begrotingen zijn in Euro en facturen dienen in Euro
betaald te worden. De juiste bankgegevens staan op onze facturen.
De overeenkomst
Wanneer je akkoord gaat met deze projecovereenkomst, verzoeken wij je om dit document te
ondertekenen en aan ons te retourneren per post of e-mail. Op dat moment komt er een
overeenkomst tot stand over de voorwaarden zoals opgenomen in deze projectovereenkomst
en in onze algemene voorwaarden.
Algemene voorwaarden
Op dit voorstel en de Overeenkomst zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, die als
bijlage van deze projectovereenkomst zijn gehecht. Door deze projectovereenkomst te
accepteren, bevestig je onze algemene voorwaarden te hebben ontvangen, dat je akkoord
gaat met de inhoud daarvan en dat ze van toepassing zijn op deze projectovereenkomst.
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Wanneer er tegenstrijdigheden zijn tussen de verschillende documenten die op deze
projectovereenkomst betrekking hebben, geldt de navolgde rangorde, waarbij het
eerstgenoemde document voorgaat op een later genoemd document: de
projectovereenkomst; en de algemene voorwaarden.

Getekend door:

Getekend door en namens:

Studio Buitengewoon

[Naam en bedrijf/organisatie]

Handtekening

Handtekening

Datum

Datum

Beide partijen ondertekenen deze overeenkomst en bewaren een eigen kopie.
Bijlage: Algemene voorwaarden Studio Buitengewoon
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