
Leveringsvoorwaarden Photo & Digital 

Vrijwaren/schadeloosstellen 
De klant c.q. opdrachtgever is gehouden tot vrijwaring en/of schadeloosstelling van Photo & Digital voor alle 
kosten, schaden en interessen, die voortvloeien uit afspraken van derden terzake schending van rechten, 
waaronder octrooi- en auteursrecht, dan wel vanwege het gebruik van, door of namens de klant verstrekte 
gegevens of modellen; e.e.a. ter uitvoering van de door de klant bij Photo & Digital uitgezette opdracht. In 
geval van aanspraak door derden wegens schending van rechten is Photo & Digital gerechtigd om de ver- 
en/of bewerking en/of de levering terstond te staken. Hiervan wordt aan de klant onverwijld melding gedaan. 

Recht van reclame 
Klanten c.q. opdrachtgevers hebben tot één week (5 werkdagen) na de feitelijke levering het recht te 
reclameren. 
De klant/opdrachtgever moet in dat geval aantonen, dat Photo & Digital een verwijt kan worden gemaakt. 

Aansprakelijkheid 
Photo & Digital is niet aansprakelijk voor de (financiële) schade die rechtstreeks het gevolg is van een 
onzorgvuldige c.q. onvolledige opdracht van de klant. In geval van verloren gaan van belicht materiaal is 
aansprakelijkheid beperkt tot het vergoeden van het onbelichte materiaal. Bij ver- en bewerking wordt niet 
ingestaan voor de kleurechtheid en houdbaarheid van de gebruikte materialen. Op het moment van levering 
van producten en diensten door Photo & Digital gaat het risico van het gebruik over op de klant. 

Prijzen 
Interne leveringen zijn vrijgesteld van BTW, tenzij anders vermeldt. 

Prijskortingen 
De in de tabellen van de prijslijst vermelde kortingen (bij afname van grotere aantallen afdrukken of kopieën) 
gelden uitsluitend voor genoemde aantallen van hetzelfde negatief of positief. 

Prijsaanpassingen 
Photo & Digital houdt zich het recht voor tussentijdse prijsstijgingen van verbruiksmaterialen en 
loonkostenstijgingen aan de klant door te berekenen. 

Levering 
Behoudens in geval van overmacht is Photo & Digital gehouden aan de overeengekomen levertijden. 
Overschrijding van de levertijd als gevolg van overmacht ontneemt de klant het recht op schadevergoeding 
en/of gehele of gedeeltelijke ontbinding of opschorting van de overeenkomst en ontslaat de klant evenmin 
van zijn/haar verplichting tot nakoming van zijn/haar deel van de overeenkomst. Indien niet anders is 
overeengekomen, vindt levering plaats op de locatie van bestelling. 

Betaling (bij verkoop op rekening) 

Interne klanten 
Bij interne leveranties vindt betaling plaats binnen twee weken (10 werkdagen) na ontvangst van de factuur. 

Externe klanten 
Bij leveranties aan derden is betaling verschuldigd binnen 14 dagen na de datum van de factuur. De factuur 
omvat een specificatie van de verschuldigde BTW. 

Overige leveringsvoorwaarden 
Voor het overige zijn de algemene leveringsvoorwaarden van de Universiteit Leiden van toepassing zoals 
vastgesteld door het College van Bestuur op 28 november 1995 en op 8 juli 1999 onder nummer B.96006 bij 
de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland te Leiden gedeponeerd. 


