Algemene Voorwaarden Proefschrift.online :
In deze voorwaarden van levering is vastgelegd wat de voorwaarden van levering en betaling zijn aan welke beide
partijen zich dienen te houden en waarvan klanten zich op de hoogte kunnen stellen op de website. Deze voorwaarden
worden aangegaan bij het plaatsen van een order door een klant bij Proefschrift.online.
Partijen
1. De klant, te omschrijven als de persoon die namens zichzelf of een bedrijf een opdracht plaatst bij
Proefschrift.online
en
2. De leverancier, hier nader omschreven als Print Service Ede CV. gevestigd aan de Kelvinstraat 27 te Ede. In de
voorwaarden van levering genoemd: Proefschrift.online
Levering/order
Er is sprake van een opdracht tot levering ook wel genoemd order, wanneer een klant via de webshop de opdracht
plaatst om een proefschrift online te publiceren voor de afgesproken tijd. De benodigde bestanden in PDF worden
door de klant aangeleverd.
Overeenkomst
Bij het accepteren van de algemene voorwaarden gaat u een overeenkomst aan met Proefschrift.online voor het
publiceren van uw proefschrift op de website. U kunt gebruik maken van de mogelijkheid om dit te beveiligen met een
wachtwoord. Er is een onbeperkt aantal downloads mogelijk. De overeenkomst wordt niet automatisch verlengt en er
zal geen geld worden afgeschreven van uw rekening voor verlenging.
Alle gegevens die de opdracht complementeren worden met zorg en privacy behandeld en worden niet vrijgegeven
aan derden.
Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat de bestanden correct in pdf zijn aangeleverd.
Betalingscondities
De opdracht wordt vooraf betaald via Ideal. Na het invullen van alle verplichte velden komt u bij de betaaloptie.
Wanneer de betaling is afgerond en uw bestelling geplaatst krijgt u een bevestigingsemail en een factuur.
Bedenktijd
Alle leveringen vallen onder de 14 dagen bedenktijd. U kunt uw opdracht intrekken, maar betaald wel de onkosten die
wij reeds hebben gemaakt.
Levertijd
U kunt van ons verwachten dat wij uw publicatie binnen 10 werkdagen online hebben staan.
Klachten
Wij zullen in alle redelijkheid een oplossing aandragen wanneer de levering door onze schuld niet voldoet.
Copyright
Het boek valt onder de Nederlandse copyright. De inhoud van het proefschrift is eigendom van de auteur.
Proefschrift.online is niet aansprakelijk voor zaken met betrekking tot de inhoud. Niets uit deze uitgave zal geheel of
gedeeltelijk worden gepubliceerd op een andere manier dan afgesproken.

Contact
U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier op de website
Print Service Ede CV
Kelvinstraat 27
6716 BV Ede
KvK 55307280
BTW 8156.49.166.B.01
IBAN NL80RABO 0387 0815 77
info@printservice-ede.nl

