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Algemene Voorwaarden StudioPurplePainting
Artikel 1 – Definities
01. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. StudioPurple: de opdrachtnemer aan wie de werkzaamheden zijn opgedragen.
b. Opdrachtgever: een persoon of bedrijf die aan StudioPurple opdracht heeft gegeven tot
het verrichten van werkzaamheden.
c. Overeenkomst: alle tussen opdrachtgever en StudioPurple gemaakte afspraken met betrekking tot de uitvoering van de
werkzaamheden.
02. Deze algemene voorwaarden zijn in aanvulling of afwijking van het Burgerlijk Wetboek, van toepassing op alle tussen
StudioPurple en opdrachtgever gesloten overeenkomsten. Partijen zijn overeengekomen dat deze voorwaarden als vast
onderdeel van de overeenkomsten worden aangemerkt.

Artikel 2 – Offertes, aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst
01. Alle offertes en aanbiedingen van StudioPurple zijn vrijblijvend en kunnen derhalve na aanvaarding slechts door
StudioPurple worden herroepen.
02. Mondelinge afspraken en overeenkomsten binden StudioPurple alleen nadat deze schriftelijk door StudioPurple zijn
bevestigd.
03. Ondanks vermelde onder 2 blijft de mogelijkheid bestaan dat beide partijen de totstandkoming van de overeenkomst
door andere middelen bewijzen.
04. Indien geen van beide partijen de overeenkomst schriftelijk bevestigt en StudioPurple met instemming van de
opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden maakt, wordt geacht dat de
opdrachtgever de opdracht conform de offerte/aanbieding verstrekt.

Artikel 3 – Prijzen en prijswijzigingen
01. De door StudioPurple opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
02. Bij de prijzen vermeld onder 3.01, tenzij expliciet benoemd, zijn niet inbegrepen materiaalkosten, reis- en parkeerkosten
en kosten voor vergunningsaanvragen.
03. De prijs wordt zoveel mogelijk vastgesteld op basis van een van te voren overeengekomen uurtarief of op grond van een
van te voren overeengekomen vast bedrag.
04. Indien de prijs bij het sluiten van de overeenkomst niet is bepaald of slechts een richtprijs is bepaald, is opdrachtgever
een redelijke prijs verschuldigd.
Bij de bepaling van de prijs wordt rekening gehouden met de door StudioPurple ten tijde van het sluiten van de
overeenkomst gewoonlijk bedongen prijzen en met de door de opdrachtgever ter zake van de vermoedelijke prijs gewekte
verwachtingen.
05. Indien er een richtprijs was bepaald, zal deze richtprijs met niet meer dan 15% mogen worden overschreden, tenzij
StudioPurple de opdrachtgever zo tijdig mogelijk voor de waarschijnlijkheid van een verdere overschrijding heeft
gewaarschuwd, om hem de gelegenheid te geven het werk alsnog te beperken of te vereenvoudigen. StudioPurple zal
binnen de grenzen van het redelijke aan zulke beperking of vereenvoudiging moeten meewerken.
06. Lid 5 is van ook van toepassing op aannemingen van werk waarbij de prijs afhankelijk is gesteld van de bij de
overeenkomst geschatte tijdsduur voor de uitvoering van het werk.
07. Hetgeen in dit artikel is bepaald over prijzen en prijswijzigingen, is niet van toepassing op meerwerk en stelposten.
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08. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostenverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen zonder
dat dat aan opdrachtnemer kan worden toegerend, zal StudioPurple de overeengekomen prijs geheel of gedeeltelijk aan de
kostenverhoging kunnen aanpassen, mits StudioPurple bij het bepalen van de prijs geen rekening heeft hoeven te houden
met de kans op zulke omstandigheden.
09. StudioPurple mag de prijs eveneens aanpassen indien de kostenverhoging het gevolg is van de door opdrachtgever
verschafte onjuiste gegevens welke voor deprijsbepaling van belang, tenzij StudioPurple de onjuistheid van de gegevens
voor het vatstellen van de prijs had behoren te ontdekken.

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst
01. Opdrachtgever zorgt ervoor dat StudioPurple tijdig kan beschikken over het volledige bestek, over de voor het werk
benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en de overige voor het werk benodigde gegevens.
02. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden die niet tot het werk van
StudioPurple behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging
ondervindt.
03. Opdrachtgever verschaft aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde nutsvoorzieningen
(gas, water, elektriciteit). De kosten hiervan en van het benodigde verbruik zijn voor rekening van opdrachtgever.
04. Opdrachtgever nodigt StudioPurple uit aanwezig te zijn bij alle bouwvergaderingen die direct of zijdelings betrekking
hebben op diens werkzaamheden.
05. Opdrachtgever stelt het benodigde materieel beschikbaar. Deze moeten voldoen aan de wettelijke en door de
Arbeidsinspectie gestelde veiligheidsvoorschriften.
06. Opdrachtgever zorgt ervoor dat aanvoerwegen dusdanig worden aangelegd en onderhouden dat materiaal te allen tijde
in volle ladingen binnen werkafstand van het werk gebracht kunnen worden.
07. Het personeel van StudioPurple heeft vrije toegang tot de aanwezige toiletten en schaftlokalen op het werk.
08. Opdrachtgever zorgt ervoor dat de opzet en uitvoering van het werk zodanig is dat daardoor de schade aan personen,
goederen en milieu zoveel mogelijk wordt beperkt.
09. Opdrachtgever stelt de voorzieningen beschikbaar voor het inzamelen van chemisch bouwafval.
10. Opdrachtgever zorgt voor orde en veiligheid op het werk. Hij zorgt tevens voor de goede staat van de te verwerken
materialen en het materieel dat door hem ter beschikking wordt gesteld.
11. In geval opdrachtgever met het in de voorgaande leden van dit artikel omschrevene in gebreke is, heeft StudioPurple
het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan
opdrachtgever in rekening te brengen.
12. Indien de uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft StudioPurple het recht werkzaamheden te laten verrichten
door derden.
13. StudioPurple is bij het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst verplicht opdrachtgever te waarschuwen voor
onjuistheden in opdracht voor zover hij deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen. Hetzelfde geldt in geval van
gebreken of ongeschiktheid van zaken afkomstig van opdrachttever, daaronder begrepen de ondergrond waarop
opdrachtgever een werk laat uitvoeren, alsmedde fouten en gebreken in door opdrachtgever verstrekte plannen,
tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften.
14. De overeengekomen uitvoeringstermijn van de overeenkomst is geen fatale termijn. Bij overschrijding van de
uitvoeringstermijn dient opdrachtgever StudioPurple de gelegenheid te bieden om alsnog binnen redelijke termijn na te
komen.
15. Indien StudioPurple tijdens de uitvoering voorziet dat de uitvoeringstermijn zal worden overschreden, doet zij hiervan
mededeling aan opdrachtgever onder vermelding van de vermoedelijke aanleiding.

Artikel 5 – Meerwerk
01. Ingeval van door opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen werk kan
StudioPurple slechts dan een verhoging van de prijs vorderen, wanneer zij opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de
noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, ten zij opdrachtgever die noodzaak uit zichzelf had moeten
begrijpen.
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02. Van deze bepaling kan niet ten nadele van opdrachtgever worden afgeweken, behoudens bij een standaardregeling als
bedoeld in artikel 214 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek

Artikel 6 – Voortijdige beëindiging
01. De overeenkomst kan wegens verwijtbaar tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst van StudioPurple,
tussentijds uitsluitend per aangetekende brief en wel met vermelding van de reden van beëindiging worden opgezegd.
02. Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door opdrachtgever zonde dat sprake is van verwijtbaar
tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst door StudioPurple en bij tussentijdse beëindiging door opdrachtnemer
wegens verwijtbare handelingen van opdrachtgever, is opdrachtgever verplicht StudioPurple te betalen:
a. de voor het gehele werk geldende prijs, verminderd met de besparingen die voor opdrachtnemer uit de opzegging
voortvloeien, tegen aflevering door StudioPurple van het reeds voltooide werk;
b. bij gebreke van een aanneemsom 125% van de gefactureerde en/of te factureren werkzaamheden die ten tijde van de
beëindiging reeds waren uitgevoerd.
03. Bovenstaande laat onverlet het recht van StudioPurple volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7 – Oplevering en herstel van gebreken
01. Indien StudioPurple te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en opdrachtgever het werk
niet binnen zeven dagen keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel onder aanwijzing van de gebreken
weigert, wordt opdrachtgever geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard. Na de aanvaarding wordt het werk als
opgeleverd beschouwd.
02. Na oplevering is het werk voor risico van de opdrachtgever. Derhalve blijft hij de prijs verschuldigd ongeacht tenietgaan
of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan StudioPurple kan worden toegerekend.
03. StudioPurple is ontslagen van de aansprakelijkheid voor gebreken die opdrachtgever op het tijdstip van oplevering
redelijkerwijs had moeten ontdekken, maar niet heeft gemeld.
04. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor StudioPurple aansprakelijk is, moet opdrachtgever, tenzij
zulks in verband met de omstandigheden niet van hem kan worden gevergd, aan opdrachtnemer de gelegenheid geven de
gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen, onverminderd de aansprakelijkheid van StudioPurple voor schade ten
gevolgde van de gebrekkige oplevering.
05. Opdrachtgever kan vorderen dat StudioPurple de gebreken binnen redelijke termijn wegneemt, tenzij de kosten van
herstel in geen verhouding zouden staan tot het belang van opdrachtgever bij herstel in plaats van schadevergoeding.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid
01. Worden bepaalde onderdelen van de overeenkomst door derden vervuld, dan is StudioPurple voor deze onderdelen en
voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk indien en voor zover dit niet onder zijn leiding is geschiedt.
02. StudioPurple dient ingeval van gebreken waarvoor zij aansprakelijk is door opdrachtgever is door opdrachtgever in de
gelegenheid te worden gest4ld deze gebreken te herstellen of de uit die gebreken voortvloeiende schade te beperken of op
te heffen.
03. StudioPurple is niet aansprakelijk voor indirecte schade van opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en
bedrijfsschade.
04. StudioPurple is niet aansprakelijk voor schade die te wijten is aan opzet of grove schuld van haar niet-leidinggevende
ondergeschikten.
05. StudioPurple is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de uitvoeringstermijn.
06. Opdrachtgever vrijwaart StudioPurple van alle succesvolle aanspraken van derden terzake van door StudioPurple
verrichte werkzaamheden en/of geleverde zaken waardoor die derde schade mocht hebben geleden onverschillig door
welke oorzaak of op welk tijdstip die schade is geleden.
07. In geval van aansprakelijkheid van StudioPurple is StudioPurple nimmer gehouden een hoger bedrag te vergoeden dan
25% van de geleden schade met een maximum van het factuurbedrag (exclusief BTW) van de betreffende werkzaamheden.
In geval StudioPurple voor de betreffende schade is verzekerd, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de
verzekeraar in het desbetreffende geval zal worden uitgekeerd.
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08. Indien opdrachtgever enig aan de overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd, is hij gehouden StudioPurple van dit
risico te vrijwaren.
09. Elke vordering tot schadevergoeding van opdrachtgever vervalt, indien de vordering niet binnen één maand nadat de
schade of het gebrek is geconstateerd of redelijkerwijs ontdekt had moeten worden, schriftelijk aan StudioPurple is kenbaar
gemaakt en indien zij niet binnen één jaar na dat tijdstip in rechte aanhangig is gemaakt.
10. StudioPurple is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door opdrachtgever
verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
11. Opdrachtgever draagt het risico van schade veroorzaakt door gebreken in materialen die door hem ter beschikking zijn
gesteld, dan wel op zijn verzoek gebruikt, tenzij opdrachtnemer zijn waarschuwingsplicht in de zin van artikel 7:760 jo.
7.754BW heeft geschonden.
12. Opdrachtgever draagt het risico voor schade aan alle materialen, onderdelen of gereedschappen die zich op het werk
bevinden.

Artikel 9 – Overmacht
01. Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderen
en die niet aan StudioPurple zijn toe te rekenen. Hieronder is medebegrepen: tekort aan personeel bij StudioPurple,
stakingen in andere bedrijven, wilde of georganiseerde stakingen in het bedrijf van StudioPurple, een algemeen gebrek aan
benodigde grondstoffen, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, algemene vervoersproblemen en
overheidsmaatregelen.
02. StudioPurple heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die overmacht veroorzaakt
intreedt nadat StudioPurple haar verbintenis had moeten nakomen.
03. In geval van overmacht heeft StudioPurple het recht om zijn verplichting op te schonen. Indien de verhindering van
nakoming als gevolg van overmacht langer dan één maand voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te
ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting van schadevergoeding bestaat.
04. Indien StudioPurple bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is
StudioPurple gerechtigd tot een evenredig deel van de vastgestelde prijs op grondslag van de reeds verrichte arbeid en
gemaakte kosten. Dit geldt niet als dit deel van de overeenkomst geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 10 – Betaling en rente
01. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze veertien dagen is
opdrachtgever van rechtswege in verzuim en worden alle vorderingen van StudioPurple op opdrachtgever onmiddellijk
opeisbaar zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist.
02. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden, zoals bedoeld in lid 1, een rente van 1,5% per maand over
het opeisbare bedrag verschuldigd.
03. In geval betaling in termijnen is overeengekomen en opdrachtgever is met de betaling van een termijn in gebreke, is
opdrachtnemer, onverminderd zijn overige rechten, gerechtigd het werk op te schorten totdat opdrachtgever aan al zijn
opeisbare verplichtingen heeft voldaan.
04. Opdrachtgever dient te betalen zonder korting of verrekening met enige al dan niet betwiste vordering van
opdrachtgever op StudioPurple.
05. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever, dan wel in geval opdrachtgever
anderszins in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren en/of opdrachtgever zijn bedrijf in een andere rechtsvorm
omzet, of aan een derde overdraagt, dan wel de plaats van zijn vestiging en/of zijn woonplaats naar het buitenland
verplaatst, zullen de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
06. Elke betaling strekt steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede
plaats van de oudste nog openstaande facturen, ongeacht of opdrachtgever bij de betaling vermeldt dat deze betrekking
heeft op een latere factuur.

Artikel 11 – Ontbinding van de overeenkomst
01. De vorderingen van StudioPurple op opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor haar uit de overeenkomst
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voortvloeit;
indien na het sluiten van de overeenkomst aan StudioPurple omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te
vrezen dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
indien StudioPurple opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de
nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
02. In de genoemde gevallen is StudioPurple gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel
de overeenkomst te ontbinden en vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen, alsmede de nog niet betaalde maar
wel ter uitvoering van deze overeenkomsten geleverde goederen terug te vorderen.

Artikel 12 – Eigendoms- en auteursrechten
01. Alle originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten en andere bescheiden die
StudioPurple bij de vervulling van de overeenkomst heeft vervaardigd, blijven haar eigendom, ongeacht of deze aan
opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
02. StudioPurple heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking en verveelvoudiging
van zijn ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp die worden bedoeld in de Auteurswet
1912 of in de Beneluxwet, inzake tekeningen en modellen, zulks ongeacht of deze aan opdrachtgever of aan derden ter
beschikking zijn gesteld.
03. Het is opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp of een deel hiervan van StudioPurple te herhalen
zonder de uitdrukkelijke toestemming van opdrachtnemer.
04. De klant verleent bij opdracht toestemming aan StudioPurple voor het maken van beeldmateriaal van het door haar
uitgevoerde werk, waaronder – doch uitdrukkelijk niet daartoe beperkt - foto’s en video’s (opnamen) waarop hij/zij al dan
niet herkenbaar in beeld te zien zal zijn.
05. De klant is zich er uitdrukkelijk van bewust dat de opnamen, of een bepaald gedeelte daarvan, kunnen worden vertoond
op een website van StudioPurple of een site die daaraan gelinkt is. Opnamen die op een dergelijke website geplaatst
worden, zijn wereldwijd openbaar toegankelijk of, indien achter een login geplaatst, door derden (bv hackers) toegankelijk
te maken. De klant is zich er uitdrukkelijk van bewust dat StudioPurple – ondanks haar inspanningen daartoe - niet kan
voorkomen dat dergelijke beeldmaterialen door bezoekers kunnen worden gedownload en aldus buiten controle van
StudioPurple raken, waarvoor zij niet door de klant aansprakelijk gesteld kan worden, noch voor de eventueel daaruit
voortvloeiende schade.

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud
01. Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen die uit de overeenkomst voortvloeien, met inbegrip van rente en
kosten, blijven door StudioPurple geleverde goederen de uitsluitende eigendom van StudioPurple.
02. Tot aan het tijdstip van volledige voldoening is opdrachtgever niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of te
vervreemden. Indien derden enig recht op de geleverde zaken willen vestigen, is opdrachtgever verplicht om StudioPurple
hier zo snel als mogelijk op de hoogte te stellen. Opdrachtgever is gehouden de goederen waarop een
eigendomsvoorbehoud ten behoeve van StudioPurple rust identificeerbaar te houden en/of te maken en deze van elkaar
en van de overige zich bij opdrachtgever bevindende goederen af te zonderen.
03. Indien opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is
StudioPurple gerechtigd de geleverde zaken bij opdrachtgever of bij derden die de zaak voor opdrachtgever houden, weg te
halen of weg te doen halen. Opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van
10% van de totale aanneemsom voor iedere dag dat hij hiermee in gebreke blijft.
Artikel 14 – Toepasselijk recht en beslechting van geschillen
01. Op elke overeenkomst tussen StudioPurple en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing, tenzij partijen
schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen.
02. Geschillen worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders
overeenkomen.
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Algemene Voorwaarden StudioPurpleAcademy
01. STUDIOPURPLE, ingeschreven bij de KVK onder nummer 34375233, hierna te noemen de StudioPurpleAcademy heeft de
volgende Algemene Voorwaarden opgesteld, waarmee de cursist(e) zich bij inschrijving akkoord verklaart:
02. Potentiële cursisten wordt de mogelijkheid geboden een kosteloze en vrijblijvende optie gedurende maximaal 14 dagen
te nemen.
03. Door middel van het invullen van een inschrijfformulier via de website is de inschrijving voor een workshop definitief en
kan deze niet meer geannuleerd worden.
04. Door middel van de inschrijving voor een workshop of opleiding bij StudioPurpleAcademy verklaart de inschrijver
akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden en verplicht hij/zij zich tot betaling van het cursusgeld.
05. Het cursusgeld voor een workshop wordt geheel bij vooruitbetaling voldaan via de website.
06. Wordt toch een factuur gestuurd, dan dient betaling van het workshopbedrag uiterlijk op de door de
StudioPurpleAcademy vermelde datum op de factuur, te worden overgemaakt naar het IBAN nummer NL92 RABO
0129265934 t.n.v. StudioPurple, Amsterdam.
07. Mocht een cursist na een officiële herinnering en een aanmaning de factuur nog niet hebben voldaan, zal na 14 dagen
de factuur worden overgedragen aan HER-advocaten, afdeling incasso, te Amsterdam. Alsdan wordt aanspraak gemaakt op
5% rente per maand, vanaf de vervaldag tot de algehele vergoeding. De bijkomende incassokosten komen dan voor
rekening van de cursist.
08. Indien de opdrachtgever een consument is, worden incassokosten in rekening gebracht volgens "het Besluit Vergoeding
voor Buitengerechtelijke Incassokosten”, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW. Hierbij is bepalend dat de zaak
betrekking heeft op een uit overeenkomst voortvloeiende verbintenis tot betaling van een geldsom, dan wel dat sprake is
van vergoeding van schade die voortvloeit uit een vaststellingsovereenkomst of dat het een verbintenis tot betaling van een
geldsom betreft die is omgezet in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding in de zin van artikel 6:87 BW.
09. Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep
of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met
een minimum van € 150,00.
10. StudioPurpleAcademy behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen de workshop te annuleren. Mocht
de workshop volgeboekt zijn of worden geannuleerd dan volgen de volgende opties: ofwel - de inschrijver krijgt de
mogelijkheid aangeboden in een volgende cyclus de workshop te volgen, ofwel de inschrijver krijgt het cursusgeld retour.
De termijn voor retourbetaling is 30 dagen.
11. Mocht de desbetreffende docent(e) ziek worden, dan wordt er een nieuwe datum afgesproken.
12. Alle informatie van cursisten en leden van de StudioPurpleAcademy is vertrouwelijk voor het opleidingsinstituut en haar
docenten. Zoals NAW-gegevens en overige privacy gevoelige informatie van de cursisten en leden. NAW-gegevens van
cursisten zullen nimmer aan derde partijen worden overgedragen.
13. Of er een certificaat wordt uitgereikt wordt aangegeven in de cursusomschrijving. Voor dit certificaat hebben we uw
geboortedatum nodig.
14. De cursist is verplicht een verzekering voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) af te sluiten. StudioPurpleAcademy is niet
aansprakelijk van schade die door de cursist is veroorzaakt en waardoor StudioPurpleAcademy op grond van wettelijke
bepalingen aansprakelijk gesteld zou kunnen worden.
15. StudioPurpleAcademy stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken en/of beschadigingen van eigendommen van de
cursist.
16. Het is ten strengste verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van StudioPurpleAcademy te
Amsterdam en de docent, materiaal uit studiemappen en pdf’s te kopiëren, opnieuw te verspreiden, te publiceren of te
wijzigen. Bij constatering van deze overtreding worden direct juridische stappen ondernomen.
17. Presentaties, het StudioPurple (bedrijfs-)concept en cursusmateriaal, beschikbaar gesteld door de
StudioPurpleAcademy aan een cursist, zijn vertrouwelijk en mogen enkel door een cursist zelf worden geraadpleegd. Het is
een cursist niet toegestaan om enige documenten van de StudioPurpleAcademy te verveelvoudigen of te openbaren
(waaronder mede wordt verstaan overhandigen). Het is niet toegestaan op welke manier dan ook de presentaties,
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StudioPurpleAcademy (bedrijfs-)concept of cursusmateriaal te gebruiken voor enig ander doel dan het volgen van de
StudioPurpleAcademy, behoudens met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de
StudioPurpleAcademy.
Ook is het cursisten niet toegestaan na afronding van de opleiding bij de StudioPurpleAcademy zelf een opleiding te
starten, dan wel te doceren bij een concurrerend opleidingscentrum van de StudioPurpleAcademy.
18. StudioPurpleAcademy houdt zich het recht voor werk dat gemaakt is door de cursist tijdens de cursus te gebruiken voor
promotionele doeleinden voor de StudioPurpleAcademy.
19. De cursist verleent bij opdracht toestemming aan StudioPurple voor het maken van beeldmateriaal tijdens de
cursussen, waaronder – doch uitdrukkelijk niet daartoe beperkt - foto’s en video’s (opnamen) waarop hij/zij al dan niet
herkenbaar in beeld te zien zal zijn.
20. De cursist is zich er uitdrukkelijk van bewust dat de opnamen, of een bepaald gedeelte daarvan, kunnen worden
vertoond op een website van StudioPurple of een site die daaraan gelinkt is. Opnamen die op een dergelijke website
geplaatst worden, zijn wereldwijd openbaar toegankelijk of, indien achter een login geplaatst, door derden (bv hackers)
toegankelijk te maken. De cyrsust is zich er uitdrukkelijk van bewust dat StudioPurple – ondanks haar inspanningen daartoe
- niet kan voorkomen dat dergelijke beeldmaterialen door bezoekers kunnen worden gedownload en aldus buiten controle
van StudioPurple raken, waarvoor zij niet door de cursist aansprakelijk gesteld kan worden, noch voor de eventueel daaruit
voortvloeiende schade.
21. Eventuele lunch is inbegrepen bij de workshopprijs.
22. Men kan kortingsacties niet combineren.
23. Cursisten die zich na het behalen van het StudioPurpleAcademy-diploma als zelfstandig ondernemer aan de slag gaan,
zijn verantwoordelijk voor hun eigen bedrijfsvoering. De StudioPurpleAcademy kan hier op geen enkele wijze
verantwoordelijk voor worden gesteld.
24. Gediplomeerd worden kan alleen plaatsvinden nadat cursist geschikt is bevonden en de opleiding (met bijbehorende
opdrachten) met voldoende resultaten heeft afgerond. Dit wordt beoordeeld door de docenten van de
StudioPurpleAcademy.
25. Alle foto´s die tijdens de opleiding door de StudioPurpleAcademy gemaakt, blijven te allen tijde eigendom van
StudioPurple.
26. Uit brochures kunnen geen enkele rechten worden verleend.
27. E-mail-berichten worden door de StudioPurpleAcademy binnen 5 dagen beantwoord.
28. Bij eventuele klachten over één van de workshops of opleidingen van de StudioPurpleAcademy kan schriftelijk contact
worden opgenomen met Margriet van Eijk via info@margrietvaneijk.nl Na ontvangst van de klacht wordt er binnen een
week per e-mail een bevestiging van ontvangst gestuurd.
29. Iedere klacht zal na ontvangst bevestigt worden en binnen vier weken na ontvangst afgehandeld worden. De klacht
wordt vertrouwelijk behandeld.
30. Wanneer het niet mogelijk is om de klacht binnen vier weken af te handelen, zal er een bericht worden gestuurd over
de verwachte duur van de behandeling.
31. Mocht de klacht niet naar wens zijn behandeld of afgehandeld, kan er een klacht worden ingediend bij HER-Advocaten
te Amsterdam. Deze onafhankelijke derde partij onderschrijft de beroepscode en zal de eventuele klacht behandelen. Het
oordeel van deze onafhankelijke partij zal door de StudioPurpleAcademy als bindend worden opgevat en eventuele
maatregelen en adviezen zullen zo snel mogelijk worden geëffectueerd. De kosten voor het behandelen van de klacht komt
geheel voor rekening van de persoon die de klacht neerlegt.
32. Conform de wettelijke bepalingen zullen klachten en wijze van afhandeling door de StudioPurpleAcademy worden
geregistreerd en gedurende twee jaar bewaard.
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Algemene voorwaarden StudioPurpleWebshop
Artikel 1 – Toepassing
01. Deze leverings- en verkoopvoorwaarden, hierna genoemd hierna algemene voorwaarden ,zijn van toepassing op alle
aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen met StudioPurpleWebshop hierna StudioPurple, van welke aard dan ook en
hoe dan ook genaamd.
02. Klant: iedere partij die met StudioPurple een overeenkomst sluit of StudioPurple om een offerte vraagt of hen die wij
een offerte sturen.

Artikel 2 - Offertes en aanbiedingen
01. Alle aanbiedingen, reclame-uitingen en offertes van StudioPurple zijn vrijblijvend tenzij in de offerte een termijn voor
aanvaarding wordt genoemd. Desondanks is StudioPurple gerechtigd haar aanbod binnen 5 werkdagen nadat het de klant
heeft bereikt te herroepen.
0.2. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor StudioPurple tot deellevering van de in de aanbieding
vermelde zaken tegen een gedeelte van de opgegeven prijs.
03. Aanbiedingen betreffen uitsluitend de desbetreffende offertes en niet nabestellingen.

Artikel 3 – Overeenkomsten
01. Overeenkomsten binden StudioPurple eerst na een schriftelijke opdrachtbevestiging van StudioPurple of nadat
StudioPurple is overgegaan tot levering van de desbetreffende bestelling.
0.2. Door StudioPurple verstrekte modellen of monsters zijn slechts voorbeelden. De hoedanigheden van te leveren zaken
kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, indien niet uitdrukkelijk door StudioPurple is toegezegd dat de te
leveren zaken precies lijken c.q. overeenkomen met de getoonde of verstrekte monsters of modellen.

Artikel 4 - Ontbinding, rembours met vooruitbetaling en overmacht
0.1. In de navolgende gevallen heeft StudioPurple het recht enkel door een schriftelijke mededeling en zonder
ingebrekestelling, alle met de klant gesloten overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden onverminderd haar
rechten, in het bijzonder het recht tot volledige schadevergoeding, de in en buiten rechte gemaakte kosten hieronder
begrepen vergoed te eisen, indien:
- de klant aan een of meerdere van zijn verplichtingen voortvloeiende uit een met StudioPurple gesloten overeenkomst
niet, niet correct of niet tijdig voldoet;
- de klant surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
- de klant (delen van) zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt;
- op zaken van de klant conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd;
0.2. Als StudioPurple de ontbinding heeft ingeroepen is de vordering van StudioPurple, vermeerderd met rente, schade en
kosten, terstond en geheel opeisbaar.
0.3. Indien StudioPurple op welke manier dan ook ter oren komt dat de klant niet kredietwaardig is voor het bedrag van de
onderhavige transactie heeft StudioPurple het recht om de goederen uitsluitend onder rembours te leveren of betaling
vooraf te verlangen of de overeenkomst te ontbinden.
0.4. In geval van overmacht heeft StudioPurple het recht om de overeenkomst met de klant te ontbinden, zonder gehouden
te zijn tot het betalen van schadevergoeding.

Artikel 5 - Prijzen en wijzigingen
0.1. De prijzen van StudioPurple gelden in euro’s zijn te vermeerderen met de dan geldige BTW, tenzij uitdrukkelijk anders
vermeld.
0.2. De prijzen van StudioPurple zijn gebaseerd op de kostprijsfactoren van de datum van aanbieding.
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0.3. Bij wijziging van één van de kostprijsbepalende factoren van een product in de periode tussen de aanbieding en de
levering, heeft StudioPurple het recht de overeengekomen prijs zodanig aan te passen, ongeacht het feit of de
kostprijsverhoging al dan niet voorzienbaar was op het moment van de aanbieding c.q. de opdrachtbevestiging, zulks met
inachtneming van de desbetreffende wettelijke voorschriften. Indien de nieuwe prijs meer dan 10% van de
overeengekomen prijs afwijkt dan heeft de klant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. StudioPurple is in dan
geen schadevergoeding verschuldigd.
0.4 Bij verkoop van edelmetalen is de dagkoers ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst bepalend. De door
StudioPurple eerder opgegeven prijs is slechts een indicatie. De daadwerkelijke prijs van edelmetalen kan door een
gewijzigde dagkoers veranderen en wordt pas definitief op het moment dat de overeenkomst wordt gesloten.

Artikel 6 – Levering
0.1. De overeengekomen levertermijn begint pas te lopen nadat StudioPurple alle voor de levering noodzakelijke gegevens
heeft ontvangen.
0.2. De door StudioPurple opgegeven levertermijnen gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.
Overschrijding van deze termijn geeft de klant niet het recht de overeenkomst te ontbinden tenzij de overschrijding van de
levertijd zodanig is dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de klant niet langer kan worden geëist de
overeenkomst in stand te laten. Ontbindt de klant de overeenkomst dan is StudioPurple geen schadevergoeding
verschuldigd.
0.3. Bij niet tijdige levering dient StudioPurple door de klant schriftelijk in gebreke te worden gesteld en dient ons een
termijn van minimaal 14 dagen te worden gegund om alsnog na te komen, tenzij redelijkheid en billijkheid onder de
gegeven omstandigheden een langere termijn rechtvaardigen.

Artikel 7 - Opslag en risico
0.1. Tenzij StudioPurple schriftelijk anders heeft verklaard, is het risico van de zaken voor rekening van de klant vanaf het
moment van aanlevering der zaken op de plaats van bestemming. Indien de klant de zaken niet persoonlijk in ontvangst
neemt is StudioPurple - zonder uitdrukkelijke andersluidende schriftelijke verklaring van de klant - gerechtigd de zaken op
een plaats achter te laten die door de klant eerder daartoe was aangewezen of ter hand stellen aan derden die op dezelfde
bouwplaats werken.
0.2. Indien buiten de schuld van StudioPurple de aanlevering niet op de daarvoor bepaalde tijd kan geschieden, worden de
goederen voor rekening en risico van de klant opgeslagen.
0.3. Indien de klant achterstallig is in het betalen van enige termijn, is StudioPurple gerechtigd de goederen voor rekening
en risico van de klant op te slaan en de levering uit te stellen tot alle vervallen termijnen zullen zijn betaald.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud
0.1. Alle door StudioPurple aan de klant geleverde zaken blijven onvervreemdbaar eigendom van StudioPurple tot het
moment waarop al hetgeen zij uit hoofde van de met de klant gesloten overeenkomsten te vorderen hebben, met inbegrip
van rente en kosten, is voldaan. Dit eigendomsvoorbehoud strekt zich eveneens uit op alle zaken, welke op grond van
eerdere koopovereenkomsten aan de klant zijn geleverd.
0.2. De klant is niet bevoegd, anders dan in de gewone gang van zaken, namelijk verwerking of doorverkoop, de zaken op
welke wijze dan ook te vervreemden of te bezwaren alvorens betaling daarvan volledig heeft plaatsgevonden, tenzij
StudioPurple daarvan op de hoogte is gebracht en daarmee hebben ingestemd. Komt de klant deze verplichting niet na dan
is de koopprijs terstond en in zijn geheel opeisbaar.
0.3. De klant verleent StudioPurple reeds nu het recht om in voorkomende gevallen al die plaatsen te betreden waar onze
zaken zich bevinden teneinde onze eigendomsrechten uit te kunnen oefenen.

Artikel 9 – Reclames
0.1. De klant dient de gekochte zaken bij aflevering, of zo spoedig als mogelijk daarna, te (laten) onderzoeken. Hierbij dient
de klant in het bijzonder na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
- of de juiste zaken zijn geleverd;
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- of de afgeleverde zaken voor wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomen;
- of de afgeleverde zaken voldoen aan de kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen
worden voor normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
0.2. Zichtbare gebreken of tekorten dienen door de klant binnen 3 dagen schriftelijk aan StudioPurple te worden gemeld.
0.3 Niet zichtbare gebreken dienen door de klant binnen 3 dagen, na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na
aflevering aan StudioPurple schriftelijk te worden gemeld.
0.4. Kwaliteitsgebreken aan door StudioPurple geleverde verfproducten kunnen door de klant slechts worden aangetoond –
met uitzondering van elk ander bewijsmiddel - door het overleggen van een rapport van het Verfinstituut TNO, waarbij de
kosten van rapportage ten laste komen van de in het ongelijk gestelde partij.
0.5. Indien de klant de klacht terecht heeft geuit heeft StudioPurple de keuze het afgekeurde product voor rekening van
StudioPurple te vervangen hetzij de klant te crediteren voor een bedrag gelijk aan de door de klant verschuldigde prijs voor
het afgekeurde product. Gevolgschade wordt door StudioPurple niet vergoed.
0.6. De reclametermijn op door StudioPurple verzonden facturen bedraagt 8 dagen. Indien binnen die termijn niet tegen de
factuur is geprotesteerd wordt deze geacht de onderliggende transactie met StudioPurple correct weer te geven.
0.7. StudioPurple is van iedere aansprakelijkheid ontslagen en niet gehouden klachten over gebreken te accepteren en te
onderzoeken indien de klant niet op stipte wijze zijn betalingsverplichtingen danwel andere verplichtingen jegens
StudioPurple is nagekomen.

Artikel 10 – Betalingen
0.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder inhouding of verrekening.
0.2. Indien StudioPurple, nadat de in lid 1 genoemde termijn is verstreken, het daarmee corresponderende factuurbedrag
nog niet in haar bezit heeft, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of sommatie is
vereist. Alsdan zijn dan ook automatisch de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd conform de aanbevelingen in
het Rapport Voorwerk II met een minimum van € 150,--.
0.3. Vanaf voornoemde verzuimtermijn loopt de vertragingsrente, over het openstaande factuurbedrag, zijnde 1% per
maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente meer dan 12% per jaar bedraagt, in welk geval de wettelijke rente
verschuldigd zal zijn.
0.4. Door de klant gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens
van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een
latere factuur.

Artikel 11 - Garantie en aansprakelijkheid
0.1. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald en onverminderd de hierna gestelde
beperkingen, staat StudioPurple in voor de deugdelijkheid van het door haar geleverde product.
0.2 De onder de in lid 1 bedoelde garantie vallende gebreken zullen door StudioPurple worden weggenomen door reparatie
of vervanging van het gebrekkige onderdeel of product. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in
danwel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
a. de niet-inachtneming van bediening/gebruik, bedienings- en onderhoudsvoorschriften;
b. normale slijtage;
c. onoordeelkundig en/of onjuist gebruik van de geleverde producten.
0.3. Iedere aansprakelijkheid tot vergoeding van schade aan de klant is beperkt tot het bedrag dat op basis van de
aansprakelijkheidsverzekering van StudioPurple wordt uitbetaald. Ingeval geen dekking wordt verleend is de
aansprakelijkheid van StudioPurple in ieder geval beperkt tot vijfmaal het factuurbedrag van het geleverde gebrekkige
product, dat aanleiding tot de aansprakelijkheid heeft gegeven.
0.4. Aansprakelijkheid van StudioPurple is beperkt tot directe schade, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.
StudioPurple is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst of andersoortige schade.
0.5. StudioPurple wordt gevrijwaard tegen alle aanspraken van derden, van welke aard en uit welke hoofde dan ook.
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Artikel 12 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
0.1. Op alle aanbiedingen en alle transacties met StudioPurple hoe dan ook genaamd en uit welke hoofde dan ook is
uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
0.2. Alle geschillen welke uit overeenkomsten tussen de StudioPurple en de klant en/of deze voorwaarden voortvloeien,
zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

Artikel 13 - Kennisname algemene voorwaarden
0.1. Deze algemene voorwaarden zijn ook te lezen op www.studiopurple.nl.

Het herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen.
Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit
de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder
het product in bezit heeft gekregen.
Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14
dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen. Op het moment dat u met ons een
regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of
een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.
In geval van diensten verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Om gebruik te maken
van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, sturen via
info@studiopurple.nl. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen Wij
verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.
Terugbetaling In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo
spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht,
terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons
afspreekt. U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 7,50 zullen bedragen.
Uitsluiting herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:
-

-

Diensten waarvan de uitvoering met toestemming van de consument is begonnen (bijvoorbeeld het maken van
een advies, het maken van een plan, het afsluiten van een abonnement, het downloaden van een e-book), zoals
producten die naar uw specificatie gemaakt zijn, zoals producten die snel bederven of een beperkte
houdbaarheid hebben, zoals geopende verfproducten.
Zakelijke klanten.

Amsterdam, 1 november 2017
StudioPurple
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Modelformulier voor herroeping (Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wil herroepen.)

Aan: StudioPurple, Postbus 23783, 1100 EG AMSTERDAM info@studiopurple.nl

Ik/wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomt betreffende:
0 de verkoop van de volgende goederen: ________________________________________________________
0 de levering van de volgende digitale inhoud:____________________________________________________
0 de verrichting van de volgende dienst herroept/herroepen:________________________________________
Besteld op:________________________________________
Ontvangen op:_____________________________________
Naam/namen consument(en): _________________________________________________________________
Adres consument(en): ________________________________________________________________________
Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):
_________________________________________________
Datum: ___________________________________________
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