
Algemene voorwaarden – Creative Studio MAYA 

Creative Studio MAYA is een onderneming van Maroucha Y. Krouwel. Maroucha ontwerpt diverse 

illustraties in opdracht voor diverse doeleinden en verkoopt illustraties online. Daarnaast ontwerpt 

Maroucha diverse schilderijen in opdracht voor diverse doeleinden en verkoopt schilderijen online. 

Bij zowel samenwerkingen, als bij het gebruik maken van illustraties en schilderijen afkomstig van 

Creative Studio MAYA, zijn de volgende algemene voorwaarden van kracht. 

1. TOEPASSELIJKHEID 

a) Deze voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van CS MAYA, zakelijke opdrachten, 

overeenkomsten met klanten en op alle (andere) werkzaamheden die CS MAYA voor de klant 

verricht. De algemene voorwaarden van een klant zijn niet van toepassing en worden door CS MAYA 

uitdrukkelijk van de hand gewezen.  

b) Indien er een duidelijke fout (een “kennelijke vergissing of verschrijving”) in het aanbod van CS 

MAYA staat, is CS MAYA niet aan deze fout gebonden. 

2. AANBOD 

a) Na het aanvaarden van het aanbod door middel van een schriftelijk akkoord, neemt CS MAYA de 

opdracht in behandeling. De opdracht kan na akkoord niet zomaar wijzigen zonder de toestemming 

van CS MAYA. In onderling overleg kan er naar de mogelijkheden worden gekeken. Desondanks is CS 

MAYA niet verplicht om een voorgestelde wijziging of uitbreiding te accepteren.  

 

b) CS MAYA mag de klant om een vooruitbetaling vragen, tot 40% van het totale factuurbedrag. 

Vraagt CS MAYA om een vooruitbetaling? Dan neemt CS MAYA haar werkzaamheden pas in 

behandeling zodra deze vooruitbetaling ontvangen is.  

c) Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen blijven de eventuele papieren 

illustraties eigendom van CS MAYA. 

2.1 ILLUSTRATIEPAKKETTEN 

De vergoeding van de illustratiepakketten van CS MAYA bestaat uit:  

a) een vaste pakketprijs in euro’s per pakket, excl. btw; 

b) tenzij anders afgesproken met de klant, een niet-exclusieve basislicentie  

c) twee verbeterrondes die bij de prijs inbegrepen zijn 

De illustratiepakketten van CS MAYA zijn standaard exclusief extra verbeterrondes, reiskosten, 

digitalisering, digitale nabewerking, drukwerk, vormgeving van het eindproduct en het aanleveren 

van bronbestanden. Reiskosten bedragen €0,19 per kilometer. Extra kosten zullen achteraf 

opgenomen worden in het factuur. Wanneer er een all-in prijs afgesproken is met de klant, is dit 

voorgaande niet van toepassing. 

 

CS MAYA mag de klant om een vooruitbetaling vragen, tot 40% van het totale factuurbedrag. Vraagt 

CS MAYA om een vooruitbetaling? Dan neemt CS MAYA haar werkzaamheden pas in behandeling 

zodra deze vooruitbetaling ontvangen is. 

 

 

 



3. PRIJS, BETALINGSVOORWAARDEN 

De vergoeding van CS MAYA bestaat uit:  

a) een vaste pakketprijs of het uurtarief van CS MAYA in euro’s. 

b) eventuele voorschotten, of extra (on)kosten zoals reiskosten, kosten voor ingeschakelde derden, 

kosten voor drukwerk, licentiekosten e.d. die op basis van nacalculatie in rekening zullen worden 

gebracht.  

c) de overeengekomen vergoeding is exclusief btw. 

d) in alle gevallen van op maat projecten stuurt CS MAYA de klant een (elektronische) factuur. 

Consumenten dienen de factuur binnen 14 dagen te voldoen. Zakelijke opdrachtgevers dienen de 

factuur binnen 30 dagen te voldoen. De klant stemt automatisch in met elektronische facturatie. 

e) De klant dient de factuur te betalen zonder korting, verrekening of opschorting.  

f) Indien de klant niet op tijd (of niet volledig) betaalt, zal CS MAYA eenmalig een herinnering sturen 

en een extra termijn van 14 dagen gunnen om aan de betalingsverplichting te voldoen. Indien de 

klant ook niet binnen deze termijn betaalt, verkeert de klant direct in verzuim. CS MAYA mag dan o.a. 

vertragingsschade vorderen en de wettelijke rente. Bovendien komen alle buitengerechtelijke en 

gerechtelijke (incasso)kosten (zoals kosten voor deurwaarders, incassobureaus, et cetera) voor de 

rekening van de klant.   

g) CS MAYA heeft het recht de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus 

uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.  

3.1 AANBIEDINGEN EN OFFERTES 

Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt 

het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod. Levertijden in offertes 

zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of 

schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit 

uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen. De op aanbiedingen en offertes genoemde prijs bestaat 

uit de prijs, exclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen. 

4. SCHETSFASE EN DEADLINE 

a) Bij aanvang van de opdracht wordt afgesproken hoeveel verbeterrondes bij de prijs inbegrepen 

zijn. 

b) Afspraken over (tussentijdse) deadlines, worden van tevoren afgesproken in gezamenlijk overleg. 

c) Indien er een datum is aangegeven voor oplevering (‘deadline’), geldt deze datum slechts als 

uitgangspunt. Indien er zich omstandigheden voordoen waardoor CS MAYA deze deadline niet kan 

halen, mag zij de oplevering uitstellen. Uiteraard wordt de klant hiervan tijdig op de hoogte gesteld. 

Vertraging kan mede worden voorkomen door het tijdig feedback geven op tussentijds aangeleverde 

schetsen of uitwerkingen. De verantwoordelijkheid voor vertraging opgelopen door een late reactie 

van de opdrachtgever, ligt dan ook bij de opdrachtgever, en kan verschuiving van de deadline 

betekenen.  

5.  MEDEWERKING KLANT 

Om iedere opdracht zo goed mogelijk uit te voeren, heeft CS MAYA op willekeurige momenten de 

medewerking van de klant nodig. Het kan voorkomen dat CS MAYA informatie of materialen nodig 

heeft van de klant of op andere wijze de medewerking van de klant kan gebruiken. De klant dient in 

ieder geval:  

 



a) ervoor te zorgen dat alle content die klant aanlevert, geen inbreuk maakt op de (intellectuele 

eigendoms- of privacy)rechten van derden; 

b) ervoor te zorgen dat de klant op tijd (in ieder geval binnen 5 werkdagen na het verzoek van CS 

MAYA) benodigde informatie verstrekt, tenzij er sprake is van spoed; 

c) ervoor te zorgen dat de klant op tijd (in ieder geval binnen 5 werkdagen na het verzoek van CS 

MAYA) feedback doorgeeft, nadat CS MAYA hierom heeft gevraagd. 

 

6.  UITVOERING VAN DE OPDRACHT 

a) CS MAYA werkt zelfstandig aan iedere opdracht en voert deze naar haar eigen creatieve inzicht uit, 

in de stijl waarin zij gebruikelijk werkt. CS MAYA heeft een inspanningsplicht, wat betekent dat zij 

haar uiterste best doet voor de klant bij de uitvoering van de opdracht. Het garanderen van 

resultaten doet CS MAYA echter niet.  

b) CS MAYA mag ervoor kiezen om voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen (ook 

zonder toestemming van de klant). CS MAYA is niet verantwoordelijk voor het handelen of nalaten 

van deze derden. Artikelen 7:404 en 7:407, lid 2 BW zijn niet van toepassing op de opdracht.  

c) Is de opdracht tot einde gekomen? CS MAYA hoeft gebruikte en gemaakte materialen en 

bestanden niet langer voor de klant te bewaren. De klant dient er zelf voor te zorgen dat hij/zij de 

door CS MAYA aangeleverde materialen en bestanden goed bewaart.  

d) CS MAYA levert geen bronbestanden, tenzij er andere afspraken gemaakt zijn met de klant. 

7. WIJZIGING, OF ANNULERING OPDRACHT 

a) Bij meerwerk of uitloop ten gevolge van wijziging van de opdracht of wijziging van de briefing, zal 

in gezamenlijk overleg een meerprijs worden bepaald op basis van het voor CS MAYA gebruikelijke 

honorarium. 

b) Bij annulering van de opdracht om welke reden dan ook is de klant volledige honorering 

verschuldigd, tenzij aantoonbaar sprake is van wanprestatie van de zijde van CS MAYA. CS MAYA zal 

(behouden vertragingen wegens omstandigheden buiten zijn schuld) al het mogelijk doen om zicht te 

houden aan de afgesproken levertijden of deadline. 

8. AUTEURSRECHT EN NAAMSVERMELDING 

Het logo of de naam of van de illustrator staat op ieder gemaakt exemplaar. Mits anders 

afgesproken, blijft het auteursrecht bij de illustrator. 

a) Op de (creatieve) werken van CS MAYA (zoals illustraties, afbeeldingen e.d.) die voortvloeien uit de 

overeenkomst en producten/diensten die zij aanbied en verkoopt in haar store, is de Auteurswet van 

toepassing en (eventuele) andere intellectuele eigendomsrechten. Het is de intellectuele eigendom 

van CS MAYA. 

b) Indien een recht van intellectuele eigendom slechts ontstaat door registratie of depot, is alleen CS 

MAYA bevoegd dit te doen. 

c) De (creatieve) werken van CS MAYA mogen alleen gebruikt worden voor het overeengekomen 

doel en medium. Indien er geen concreet doel is afgesproken met de klant, is het gebruiksrecht van 

de klant beperkt tot het doel waarvoor het kennelijk bestemd is. De klant dient uiteraard wel de 

persoonlijkheidsrechten van CS MAYA te respecteren (zo mogen illustraties bijvoorbeeld niet zomaar 

aangepast worden).  

d) Het overdragen van auteursrechten op het werk van CS MAYA is mogelijk tegen een aanvullende 

vergoeding. CS MAYA behoudt hierbij het recht om ter promotie van haar werk de (creatieve) 

werken na overdracht te blijven gebruiken voor online- en offline-tentoonstelling ten behoeve van 

zichzelf.  



e) Tenzij anders afgesproken, is het gebruiksrecht van de kant niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, 

niet-overdraagbaar en beperkt tot Nederland.  

f) De klant krijgt pas gebruiksrecht op het moment dat hij/zij aan alle (betalings-)verplichtingen heeft 

voldaan.  

g) Indien de klant het (creatieve) werk van CS MAYA voor een ander medium of doel wilt gebruiken 

dan waarvoor het kennelijk bestemd is, dient de klant CS MAYA hierover op de hoogte te stellen. 

Indien CS MAYA akkoord gaat, wordt een aanvullende overeenkomst opgesteld. Hier kunnen kosten 

voor worden berekend.  

h) CS MAYA mag de (bedrijfs-)naam, logo en alle uit de overeenkomst voortvloeiende werken 

van/voor de klant gebruiken voor online- en offline promotionele doeleinden. Indien de klant hier 

bezwaar tegen heeft, dient de klant dit uiterlijk 7 dagen na beëindiging van de overeenkomst aan CS 

MAYA te laten weten.  

9. MONDELINGE TOEZEGGING 

Mondelinge toezeggingen door, dan wel afspraken of overeenkomsten met ondergeschikten van 

opdrachtnemer, zoals vertegenwoordigers en de personen die niet in onze dienst zijn, 

tussenpersonen daaronder begrepen, binden opdrachtnemer niet dan nadat deze afspraken, 

toezeggingen of overeenkomsten door een bevoegd vertegenwoordiger van opdrachtnemer 

schriftelijk zijn bevestigd. 

10. AANSPRAKELIJKHEID 

a) Voor alle directe schade van de klant, direct verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet 

tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van CS MAYA beperkt 

tot het factuurbedrag van de betreffende opdracht. 

b) Voor alle indirecte schade, waaronder ook vertraging in de normale gang van zaken in de 

onderneming van de klant, op enigerlei wijze verbandhoudend met, dan wel veroorzaakt door een 

fout in de uitvoering van de werkzaamheden door CS MAYA, behoudens opzet of grove schuld, is 

deze nimmer aansprakelijk. 

c) CS MAYA heeft altijd het recht, indien en zover mogelijk, de schade van de klant ongedaan te 

maken. 

d) CS MAYA is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden en data in het 

algemeen en tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending 

geschiedt door of namens de klant, CS MAYA of derden. 

e) De klant vrijwaart CS MAYA tegen alle aanspraken van derden (inclusief intellectuele 

eigendommen van aangeleverd materiaal) welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de 

uitvoering van de overeenkomst samenhangen. 

11. GESCHILLEN ILLUSTRATOR EN OPDRACHTGEVER 

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen in eerste instantie een 

gerezen geschil in onderling overleg proberen op te lossen. Behalve wanneer partijen uitdrukkelijk 

schriftelijk arbitrage zijn overeengekomen, neemt de volgens de wet bevoegde rechter, of de rechter 

in het arrondissement waar Creative Studio MAYA is gevestigd, dit ter keuze van de illustrator, kennis 

van geschillen tussen de illustrator en opdrachtgever. 

12. TOT SLOT 

Als een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijft de rest van 

de algemene voorwaarden gewoon in stand. CS MAYA mag deze voorwaarden eenzijdig wijzigen. 



Uiteraard brengt CS MAYA huidige klanten tijdig op de hoogte van eventuele veranderingen. Voor 

klanten geldt dat een ingrijpende wijziging van deze algemene voorwaarden betekent dat de klant de 

overeenkomst mag ontbinden.  

 

CS MAYA mag haar prijzen op elk gewenst moment wijzigen. CS MAYA zal haar prijzen echter niet 

wijzigen gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur, tenzij er sprake is van een 

verandering van het btw-tarief. Voor klanten geldt bovendien dat zij het recht hebben om de 

overeenkomst te ontbinden, indien CS MAYA besluit de prijs te verhogen binnen 3 maanden na het 

sluiten van de overeenkomst.   

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 18-2-2022. 


