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1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op goederen en diensten die opdrachtnemer
 (Go Puck) aan de opdrachtgever levert. Van deze voorwaarden kan worden afgeweken mits 
afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2 Voorwaarden van de opdrachtgever of andere voorwaarden zijn niet van toepassing.
Door Go Puck uit te brengen offertes hebben een geldigheidsduur van dertig dagen. 
Wanneer de offerte geen geldigheidsduur vermeldt, bedraagt deze dertig dagen.
1 Zolang niet op andere wijze blijkt dat Go Puck een opdracht heeft aanvaard, dient de opdrachtgever 
er van uit te gaan dat een opdracht slechts dan tot een overeenkomst heeft geleid indien de opdracht-
gever een offerte van Go Puck binnen de geldigheidsduur daarvan schriftelijk heeft aanvaard, of 
indien Go Puck een anderszins door de opdrachtgever verleende opdracht schriftelijk heeft bevestigd.
2 De opdrachtgever zal bij intrekken of onderbreken van de opdracht de gemaakte kosten vergoeden 
aan Go Puck, mits de oorzaak van intrekking of onderbreking niet aan Go Puck toe te rekenen valt.
1 Go Puck zal de overeengekomen leveringstermijn zo veel mogelijk in acht nemen. Het overschrijden 
van de overeengekomen leveringstermijn brengt Go Puck niet in verzuim.
2 Go Puck is niet gebonden aan de overeengekomen leveringstermijn wanneer niet aan 
de verplichting voldaan kan worden door overmacht; als zodanig worden beschouwd alle 
omstandigheden die een normale uitoefening van de werkzaamheden verhinderen, zoals brand en 
andere vernietigingen, bedrijfsstoornissen in welke vorm dan ook, overheidsmaatregelen en dergelijke.
3 Als derden van wie Go Puck voor de uitvoering van de opdracht afhankelijk is, hun verplichtingen 
niet nakomen wegens omstandigheden genoemd onder 4.2, dan levert dit niet tijdig nakomen door 
derden voor Go Puck overmacht jegens opdrachtgever op.
1 Alle prijzen in het aanbod en de factuur zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die de 
overheid oplegt, tenzij uit de factuur of aanbieding anders blijkt.
2 De opdrachtgever dient te betalen conform de op de factuur vermelde condities en binnen 14 dagen.
3 Reclames tegen de factuur, die eveneens binnen bovengenoemde termijn moeten worden ingediend, 
schorten de betalingsverplichting niet op.
4 Wanneer de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, treedt van rechtswege verzuim in 
met ingang van de dag na de vervaldatum waarna de wettelijk hiervoor vastgestelde rente in rekening 
zal worden gebracht.
5 Bij uitblijven van betaling door de opdrachtgever zal Go Puck overgaan tot het nemen van 
maatregelen tot invordering van verschuldigde bedragen. De kosten hiervan zullen voor rekening van 
de opdrachtgever komen.
1 De totale aansprakelijkheid van Go Puck wegens een toe te rekenen tekortkoming in de naleving 
van de overeenkomst, is beperkt tot vergoeding van directe schade die de opdrachtgever lijdt, tot een 
bedrag (in de zin van artikel 5.1) dat tussen opdrachtgever en Go Puck is overeengekomen voor de 
prestatie, met een maximum van € 2500.
2 Aansprakelijkheid van Go Puck voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade vallen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
3 Het is mogelijk dat drukkerijen 10% meer- of minderlevering in hun leveringsvoorwaarden 
vermelden. In geval van minderlevering is Go Puck hiervoor niet aansprakelijk. Wel worden de kosten 
van het niet geleverde materiaal in mindering gebracht op de factuur. 
1 Een door de opdrachtgever geconstateerde fout in het geleverde product dient onverwijld te worden
meegedeeld aan Go Puck.
2 Een aan Go Puck toe te rekenen fout in het product zal zo spoedig mogelijk en kosteloos worden 
hersteld, mits de fout binnen 14 dagen na aflevering aan haar is meegedeeld door de opdrachtgever.
3 Is de fout niet toe te rekenen aan Go Puck of is de betreffende fout te laat meegedeeld door de
opdrachtgever, dan kan de opdrachtgever Go Puck verzoeken de fout te herstellen, welk herstel dan 
niet kosteloos zal worden verricht.
4 Indien de fout Go Puck is toe te rekenen en herstel van de fout redelijkerwijs niet mogelijk is, dan 
zal zij het aan de opdrachtgever verschuldigde bedrag crediteren. Dit bedrag dient in verhouding te 
staan tot de geconstateerde fout en wordt in overleg tussen opdrachtgever en Go Puck vastgesteld.
1 Alle ontwerpen van geleverde producten blijven in beginsel eigendom van Go Puck. Ontwerpen 
mogen niet zonder toestemming van Go Puck worden gebruikt voor overige activiteiten of producten, 
tenzij anders met haar is overeengekomen.
2 Go Puck heeft het alleenrecht om veranderingen aan te brengen in ontwerpen van geleverde 
producten, tenzij anders met haar is overeengekomen.
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