
 

 

 
 
 
Toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten 
tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. 
Door het verstrekken van een opdracht accepteert de opdrachtgever de 
toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Ook wanneer de algemene 
voorwaarden van de opdrachtgever anders zouden luiden. 

 
Overeenkomst 
Een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarbij 
opdrachtnemer zich jegens de opdrachtgever verbindt tot het verrichten van 
werkzaamheden. 
 
Opdrachtnemer 
John Kerstens Media, gevestigd aan de Adelaarstraat 11, 4709 BT te Nispen, 
Nederland. 

 
Opdrachtgever 
Iedere persoon die in opdracht werkzaamheden verricht, dan wel een 
overeenkomst aangaat met opdrachtnemer of met wie opdrachtnemer in 
bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst. 
 
Werkwijze 
Voor alle producties van John Kerstens Media geldt dat er teksten en/of 
trefwoorden worden aangeleverd door de opdrachtgever.  
De tekst zal per mail aan de opdrachtgever worden voorgelegd.  
 
Betaling 
Bij goedkeuring wordt een factuur verstuurd met een betalingstermijn van 14 
dagen. 
Na goedkeuring, betaling en levering kan de opdrachtgever de kosten niet meer 
terug vorderen. 
Wordt het product door de opdrachtgever afgekeurd, dan worden er voor het 
aanpassen extra kosten berekend. Wanneer John Kerstens Media een fout heeft 
gemaakt dan passen wij dit kosteloos aan.  
 
 
 

John Kerstens Media / Adelaarstraat 11, 4709 BT Nispen / Telefoon +31(0)6 28 80 67 60 
Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij KvK Zuidwest Nederland 20137080 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Offerte 
De door John Kerstens Media gemaakte offertes zijn vrijblijvend en gelden  
gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Geeft de wederpartij binnen dit 
termijn geen bevestiging dan wordt de offerte ontbonden. 
Aanvullingen op en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts met 
wederzijds goedvinden tot stand komen. 
Zodra de opdrachtgever akkoord gaat met de overeenkomst, dient men een 
bevestiging te sturen naar : info@johnkerstensmedia.nl. 
 
Levertijd 
De aanleverdatum wordt van tevoren in overleg bepaald. John Kerstens Media 
heeft het recht om af te wijken van de afgesproken leverdatum, als de 
opdrachtgever niet tijdig het definitieve script of trefwoorden aanlevert. 
Mocht een productie door overmacht langere tijd in beslag nemen, dan wordt de 
opdrachtgever hierover geïnformeerd. 

Annuleren 
Indien een opdrachtgever de overeengekomen opdracht annuleert en/of de 
producties weigert af te nemen, is hij verplicht de gemaakte onkosten te 
vergoeden. 

Na aflevering 
De opdrachtgever blijft ten alle tijden aansprakelijk voor de inhoud van de 
producties. Naamsvermeldingen en producties kunnen door John Kerstens 
Media geplaatst worden op de website. 

Tarieven 
De prijzen in de genoemde offertes zijn in euro’s en vrijgesteld van BTW. 
(vrijgesteld van OB o.g.v. artikel 25 Wet OB) 
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