
Leverings- en betalingsvoorwaarden van Styling&Trends 

Interieurontwerp en Interieuradvies  

1. Algemeen  

Het verlenen van een opdracht aan Styling&Trends, op welke wijze dan ook, betekent dat de 

opdrachtgever kennis heeft genomen van de leverings- en betalingsvoorwaarden en dat de 

opdrachtgever deze aanvaardt.  

2. Inspanningsverplichting  

Styling&Trends zal een honorarium in rekening brengen dat in overeenstemming is met de te 

verrichten diensten en het belang van de opdracht. Styling&Trends zal zich bij het uitvoeren 

van de opdracht naar vermogen inzetten ten einde een resultaat naar tevredenheid van de 

opdrachtgever te leveren.  

3. Offerte en Bevestiging  

Al onze offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven 

De prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders is aangegeven. Reiskosten worden apart in rekening 

gebracht, tenzij anders is aangegeven. 

Mondeling gemaakte afspraken binden Styling&Trends, nadat zij schriftelijk door 

Styling&Trends bevestigd.  

4. Opdrachtaanvaarding  

Alvorens een opdracht te aanvaarden draagt Styling&Trends er zorg voor, dat in overleg met 

de opdrachtgever een duidelijke schriftelijke overeenstemming bestaat over de inhoud, de 

uitvoeringsvoorwaarden en de honorering van de opdracht.  

5. Uitvoering van de opdracht  

Styling&Trends zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen 

van goed vakmanschap uitvoeren 

De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan Styling&Trends aangeeft dat ze 

noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de opdracht, tijdig worden verstrekt.  

Indien de benodigde gegevens niet tijdig aan Styling&Trends zijn verstrekt, heeft 

Styling&Trends het recht om de opdracht op te schorten en de uit de vertraging 

voortkomende extra kosten in rekening te brengen.  

6. Voortijdige bee ̈indiging door Styling&Trends 

Styling&Trends heeft het recht zich uit een opdracht te trekken, indien zij de verwachting 

heeft niet een resultaat naar tevredenheid van de opdrachtgever te kunnen leveren. Het 

voortijdig bee ̈indigen van de opdracht gebeurt altijd in overleg met de opdrachtgever. 

Styling&Trends heeft recht op compensatie i.v.m. al verrichte arbeid en gemaakte kosten. De 

afgeronde fasen dienen volledig betaald te worden en daarnaast ook de al bestede uren 

van de fase waarin op dat moment gewerkt wordt.  

 

 



7. Voortijdige bee ̈indiging vaan de opdrachtgever  

De opdrachtgever heeft het recht om een opdracht voortijdig, tot 1 maand voor de 

aanvang van de opdracht te annuleren. De opdrachtgever verplicht zich hierover tijdig te 

berichten. De afgeronde fasen dienen volledig betaald te worden en daarnaast ook de al 

bestede uren van de fase waarin op dat moment gewerkt wordt.  

8. Niet uitgevoerd ontwerp  

Styling&Trends is niet verantwoordelijk voor het al dan niet uitvoeren van het opgeleverde 

ontwerp. De opdrachtgever is vrij om te kiezen voor een andere uitvoering dan volgens het 

geleverde ontwerp. In dergelijke gevallen vindt geen restitutie plaats van betaalde 

vergoeding, noch vervalt de betalingsverplichting van de opdrachtgever.  

9. Aanvragen vergunningen  

De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de aanvraag van eventuele benodigde 

bouw- kap- en/of sloopvergunningen.  

10. Betaling  

1. Betaling vindt plaats na ontvangst van de factuur en binnen 8 dagen na 

factuurdatum.  

2. Noodzakelijke reiskosten worden naast het honorarium afzonderlijk in rekening 

gebracht  

3. Betaling van facturen die betrekking hebben op de inkoop van materialen of 

goederen dienen rechtstreeks aan de verkopende partij betaald te worden.  

4. Over de betaling die niet tijdig is verricht brengt Styling&Trends 

5. rente in rekening, vanaf het moment van het verstrijken van de betalingstermijn tot de 

dag van ontvangst van het verschuldigde. De rente is gelijk aan de wettelijke rente.  

6. Indien betaling door derden moet worden bewerkstelligd komen de volledige 

incassokosten voor rekening van de opdrachtgever. De incassokosten kunnen 

vermeerderd worden met de eventuele proceskosten.  

11. Aansprakelijkheid  

1. De aansprakelijkheid van Styling&Trends is beperkt tot het bedrag van de door de 

verzekeraar gedane uitkering.  

2. Als de verzekering in een enkel geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet 

door de verzekering gedekt wordt, dan is de aansprakelijkheid van Styling&Trends en 

beperkt tot eenmaal de factuurwaarde van de opdracht en alleen dat gedeelte van 

de opdracht waarop de aansprakelijkheid van toepassing is.  

3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden 

niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Styling&Trends 

4. Styling&Trends is nooit aansprakelijk voor vervolgschade  

12. Auteursrecht  

Alle door Styling&Trends verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen zijn 

auteursrechtelijk beschermd en mogen daarom niet gekopieerd, aan derden worden 

overgedragen of op andere wijze (commercieel) worden gebruikt zonder uitdrukkelijke 

toestemming van de auteur.  

 


