
Offerte 1200 d.d. 16/09/22      1/8
TEXTIEL

254 stukken textiel druk R/V 1 kl  
“SD Bouwwerken “ + kleurwissel

1 kleur klein voor, 1 kleur groot achter in zeef-
druk  
+ kleurwissel

DRUK VOOR BORST KLEIN HART :  
SD-icon
1: geel op zwart inkt: xolb 210 
2: zwart op witte textiel

DRUK ACHTER GROOT:  
SD Bouwwerken + tel nr
1: geel op zwart inkt: xolb 210 
1: zwart op wit

#1 TANKTOP ZWART 30 L - 10 XL
BORST + RUG GEEL
> €12,00/stuk

oude > B&C 0099  ZWART > CGTW072  > niet op voorraad
aanvraag > TANKTOP MOVE B & C CG155 - athletic HEREN > niet op voorraad
voorstel > Fruit of the loom SC294 - Valueweight Athletic Vest (61-098-0) simulatie hieronder

#2 TANKTOP GRIJS 20 L - 5 XL
BORST + RUG DONKERGRIJS
> €12,00/stuk

oude > TANKTOP MOVE WITTE MARCELLEKES B & CC G155 - athletic HEREN> niet op voorraad
aanvraag > B&C 0099 WIT  of SPORT GREY >  CGTW072 > niet op voorraad
voorstel > Fruit of the loom SC294 - Valueweight Athletic Vest (61-098-0) simulatie hieronder
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254 stukken textiel druk R/V 1 kl  
“SD Bouwwerken “ + kleurwissel

1 kleur klein voor, 1 kleur groot achter in zeef-
druk  
+ kleurwissel

DRUK VOOR BORST KLEIN HART :  
SD-icon
1: geel op zwart inkt: xolb 210 
2: zwart op witte textiel

DRUK ACHTER GROOT:  
SD Bouwwerken + tel nr
1: geel op zwart inkt: xolb 210 
1: zwart op wit

#3 ZWART T-SHIRT 40 L - 20 XL 
K356 - RONDE HALS korte mouwen HEREN
BORST + RUG GEEL

 €15,00/stuk

#4 WIT T-SHIRT  20 L - 20 XL 
K356 -RONDE HALS  korte mouwen HEREN
BORST + RUG DONKERGRIJS

 €15,00/stuk

OFFERTE 1200 ONTWERP Pieter Puype GSM 0496 15 02 71

VERVALDATUM 30/09/22 BUREAU Gistelse Steenweg 112, 8200 Sint-Andries

ARGENTA BE15 9731.7150.5330 ATELIER St-Antoniusstraat 43, 8310 Knokke-Heist

ING BE22 3631.8784.1247 BTW BE0673.454.073 info@pixer.be WWW.PIXER.BE

BVBA RAQUELLE

WESTHINDERSTRAAT 69

8380 ZEEBRUGGE 

BE 0899 599 279

Graag aan
Steve Delannoy



Offerte 1200 d.d. 16/09/22      3/8
TEXTIEL

254 stukken textiel druk R/V 1 kl  
“SD Bouwwerken “ + kleurwissel

1 kleur klein voor, 1 kleur groot achter in zeef-
druk  
+ kleurwissel

DRUK VOOR BORST KLEIN HART :  
SD-icon
1: geel op zwart inkt: xolb 210 
2: zwart op witte textiel

DRUK ACHTER GROOT:  
SD Bouwwerken + tel nr
1: geel op zwart inkt: xolb 210 
1: zwart op wit

#5 POLO 20 L - 20 XL
K241 - ZWART POLO’S korte mouwen HEREN
SOL POLO 11342 summer ZWART  
BORST + RUG GEEL

€20,00/stuk
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#6.2 K487 - SWEATSHIRT MET RITSKRAAG www.europeancatalog.nl/catalog/product/view/id/312207/
30 L - 15 XL 
BORST + RUG GEEL

€40,00/stuk
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254 stukken textiel druk R/V 1 kl  
“SD Bouwwerken “ + kleurwissel

1 kleur klein voor, 1 kleur groot achter in zeef-
druk  
+ kleurwissel

DRUK VOOR BORST KLEIN HART :  
SD-icon
1: geel op zwart inkt: xolb 210 
2: zwart op witte textiel

DRUK ACHTER GROOT:  
SD Bouwwerken + tel nr
1: geel op zwart inkt: xolb 210 
1: zwart op wit

#6.1 Men´s Sweat Shirt Scott 1/4 ZipSOL´S Art.-nr.: L312 black/grey Fabr.-nr.: 47300
30 L - 15 XL 
BORST + RUG GEEL

€45,00/stuk
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254 stukken textiel druk R/V 1 kl  
“SD Bouwwerken “ + kleurwissel

1 kleur klein voor, 1 kleur groot achter in zeef-
druk  
+ kleurwissel

DRUK VOOR BORST KLEIN HART :  
SD-icon
1: geel op zwart inkt: xolb 210 
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DRUK ACHTER GROOT:  
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1: geel op zwart inkt: xolb 210 
1: zwart op wit

#6.1 Yoko YHVP302 -  
Signalisatie tweekleurig jack hi vis yellow/navy: 4 XL
+ logo in flex

€ 105,00/stuk

190 g/m² 100% polyester veiligheidsjas met 3M reflecterende vertikale en horizontale strepen aan 
voor- en achterkant kraag met geïntegreerde capuchon Nylon voering met polyester vulling lange 
rits met sluiting binnenzak, zijzakken verzegelde naden.
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254 stukken textiel druk R/V 1 kl  
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1 kleur klein voor, 1 kleur groot achter in zeef-
druk  
+ kleurwissel

DRUK VOOR BORST KLEIN HART :  
SD-icon
1: geel op zwart inkt: xolb 210 
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DRUK ACHTER GROOT:  
SD Bouwwerken + tel nr
1: geel op zwart inkt: xolb 210 
1: zwart op wit

#6.2 Pro 16440 Signalisatie regenjas (zonder voering)
+ logo in flex

€ 105,00/stuk

Omschrijving

• wind- en waterproof
• getapete naden
• goede ademende eigenschappen
• afneembare capuchon met aanpasbare rubberen koord
• twee borstzakken met ritssluitnig
• twee voorzakken met ritssluiting
• D-ring in linker borstzak voor ID-kaart
• drie binnenzakken
• aanpasbare manchetten
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254 stukken textiel druk R/V 1 kl  
“SD Bouwwerken “ + kleurwissel

1 kleur klein voor, 1 kleur groot achter in zeef-
druk  
+ kleurwissel

DRUK VOOR BORST KLEIN HART :  
SD-icon
1: geel op zwart inkt: xolb 210 
2: zwart op witte textiel

DRUK ACHTER GROOT:  
SD Bouwwerken + tel nr
1: geel op zwart inkt: xolb 210 
1: zwart op wit

#6.3 Pro 16441 Padded Jacket HV
+ logo in flex

€155,00/stuk

Omschrijving

• gewatteerde jas
• wind- en waterproof
• getapete naden
• goede ademende eigenschappen
• afneembare capuchon met aanpasbare rubberen koord
• twee borstzakken met ritssluitnig
• twee voorzakken met ritssluiting
• D-ring in linker borstzak voor ID-kaart
• drie binnenzakken
• aanpasbare manchetten
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254 stukken textiel druk R/V 1 kl  
“SD Bouwwerken “ + kleurwissel

1 kleur klein voor, 1 kleur groot achter in zeef-
druk  
+ kleurwissel

DRUK VOOR BORST KLEIN HART :  
SD-icon
1: geel op zwart inkt: xolb 210 
2: zwart op witte textiel

DRUK ACHTER GROOT:  
SD Bouwwerken + tel nr
1: geel op zwart inkt: xolb 210 
1: zwart op wit

#6.4 Pro 16420 Padded Jacket
+ logo in flex

€240,00/stuk

Omschrijving

• doorstikte, gewatteerde voering
• wind- en waterafstotend
• fleecegevoerde kraag
• afneembare capuchon
• ritssluiting tot bovenaan de kraag
• stormflap met twee drukknopen
• twee schuinlopende, verticale borstzakken,  
    de linker met telefoonzakje binnenin 
• twee zijzakken
• één mouwzakje op linkermouw
• lus voor ID-kaart
• ventilatiegaten onder de armen met ritssluiting
• aanpasbare taille
• aanpasbare manchetten
• langer rugpand
• reflecterende biezen op mouwen en rug
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Art. 1 Behoudens schriftelijk afwijkend beding, worden 
de betrekkingen tussen PIETER PUYPE en haar klanten 
beheerst door huidige algemene verkoopsvoorwaarden. De 
klant wordt geacht deze verkoopsvoorwaarden te kennen en 
te aanvaarden, ook indien zij strijdig zouden zijn met 
zijn eigen algemene of bijzondere (aankoop)voorwaarden. 
De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op 
alle offertes, opdrachten, mondelinge en/of schriftelijke 
overeenkomsten en facturen van PIETER PUYPE aan haar klant.  

Art. 2 Elke bestelling door de klant gedaan impliceert 
de aanvaarding zonder voorbehoud van de inhoud ervan. 
De opdrachtgever en/of klant blijft ten allen tijde 
verantwoordelijk voor alle uitvoeringen en realisaties en 
dit zowel voor wat betreft de vorm, taal/ talen, inhoud, 
acties, verspreiding, beeld- stem- en soundgebruik, e.a., 
als voor de daaruit voortvloeiende mogelijke gevolgen. 

Art. 3 De overeengekomen leveringstermijnen en leveringsdata 
zijn steeds indicatief en binden PIETER PUYPE niet. De 
leveringstermijnen zijn enkel bindend wanneer PIETER 
PUYPE ze uitdrukkelijk als definitief heeft aangegeven 
en schriftelijk heeft aanvaard. Elke eventuele vertraging 
van onzentwege kan niet leiden tot het toepassen van een 
strafbeding, noch reden zijn voor de ontbinding van de 
overeenkomst. Omstandigheden onafhankelijk van onze wil, 
van zulke aard dat de uitvoering van het contract niet 
meer billijk van ons vereist kan worden, en gevallen van 
overmacht, geven ons het recht het contract geheel of 
gedeeltelijk op te zeggen en/of meteen stop te zetten, 
zonder verplichting tot schadevergoeding, bijvoorbeeld met 
name: -verbod tot invoer of uitvoer -door de officiële 
instanties uitgevaardigde maatregelen, die de levering 
onmogelijk, moeilijk of aanzienlijk lastiger maken dan op 
het moment dat het contract werd afgesloten, -onderbreking 
in spoor- of luchtverkeer, stakingen, brand, enz. Deze 
opsomming is slechts richtinggevend en niet beperkend. 

Art. 4 Onze goederen worden geleverd en door de koper 
aanvaard bij vertrek uit de firma te Sint-Andries of van 
bij de leveranciers/producenten. Zij reizen op eigen risico 
van de klant, vracht- en transportkosten ten zijnen laste. 

Art. 5 Alle overeenkomsten worden voorafgaandelijk 
besproken en mondeling of contractueel vastgelegd. Werken 
kunnen worden gerealiseerd in regie, aan een vastgesteld 
tarief per uur, op basis van een vooraf vastgesteld budget 
of op basis van de offerte mits bijzonderheden zoals op de 
offerte beschreven. PIETER PUYPE mag van alle aangeleverde 
goederen/ realisaties, zonder voorafgaande vraag, minimum 
3 exemplaren houden als referentie en/of dit tevens 
gebruiken voor eigen presentatie- en promotiemateriaal. 

Art. 6 Om ontvankelijk te zijn dienen alle klachten 
betreffende de geleverde diensten/goederen schriftelijk 
en aangetekend gedaan te worden binnen de 8 dagen na 
ontvangst of realisatie van werken, wat betreft de 
zichtbare gebreken of na ontdekking van het gebrek, wat 
betreft de verborgen gebreken. Het verstrijken van deze 
termijn zonder schriftelijke aangetekende klacht houdt de 
definitieve aanvaarding in en goedkeuring van de geleverde 
diensten en/of goederen. 

Art. 7 Alle voorschotten en portkosten moeten bij bestelling 
contant betaald worden. Alle andere facturen dienen 
betaald te worden binnen 30 dagen na fatuurdatum. Elke 
op de vervaldag onbetaalde factuur of andere schuld wordt 
van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling 
verhoogd met de wettelijke intrest van minimum 9% op het 
verschuldigde bedrag, berekend op de dagbasis, vanaf de 
vervaldag tot en met de volledige ontvangst van alle 
verschuldigde bedragen, alsook met een forfaitaire 
schadevergoeding van 10% op het verschuldigde bedrag met 
een minimum van 75 euro voor alle buitengerechtelijke 
kosten en behoudens het recht van PIETER PUYPE om de 
werkelijk geleden schade, daarbij inbegrepen kosten en 
uitgaven die worden betaald om de bedragen te innen, te 
vorderen indien deze hoger zouden zijn. 

Art. 8 Onder meer in geval van niet-betaling door de 
klant op één enkele vervaldag of niet-naleving van enig 
andere contractuele verplichting; indien de klant zich in 
staat van faillissement of staking van betaling bevindt 
of zijn krediet aan het wankelen is gebracht; in geval 
van vereffening of ontbinding van de klant; in geval van 
onvermogen van de klant; indien de klant een uitstel vraagt 
aan één of meerdere van zijn schuldeisers; indien er op 
het geheel of een deel van de goederen van de klant beslag 
wordt gelegd op verzoek van de schuldeisers of in geval van 
andere uitgevoerde of bewarende maatregelen ten aanzien van 
de goederen van de klant; ingeval van bewijs of ernstige 
verdenking van fraude door de klant; in geval van order 
of bevel van administratieve of rechterlijke macht, is 
PIETER PUYPE, onverminderd haar recht op schadevergoeding, 
gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk en van rechtswege 
te verbreken zonder aan enige waarschuwing of formaliteit 
gehouden te zijn. 

Art. 9 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Zij kunnen ten 
allen tijde herroepen of gewijzigd worden. Om geldig te 
zijn, moet een bestelling schriftelijk worden doorgegeven. 
Elke bestelling of boeking voor freelance werk verbindt 
de koper onherroepelijk. Zij kan niet geannuleerd worden 
zonder onze schriftelijke toestemming. Bij het annuleren 
van een bestelling of een opdracht door onze klant zal 
van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire 
schadevergoeding van minimum 33% verschuldigd zijn op 
de totale waarde van de door ons te leveren goederen/ 
prestaties, onverminderd de volledige betaling van de reeds 
verrichte prestaties, de door ons gemaakte kosten alsook 
de kosten van de door ons reeds geplaatste bestelling aan 
derden. 

Art. 10 De prestaties van PIETER PUYPE, verkopen of 
werkzaamheden houden geen overdracht in van de eigendom 
van of intellectuele eigendom m.b.t. ontwerpen, creaties, 
auteurs- en reproductierechten, illustraties, foto’s, 
 Artworks, video- en filmopnames, soundtracks e.a. Zij 
blijven eigendom van PIETER PUYPE zolang de afstand niet 
uitdrukkelijk op de desbetreffende factuur wordt vermeld 
of schriftelijk door PIETER PUYPE wordt overeengekomen. 
Geen enkele gehele of gedeeltelijke herdruk, vertaling, 
hergebruik of aanpassing, onder eender welke vorm of 
volgens om het even welke methode of techniek is toegelaten 
zonder dat PIETER PUYPE vooraf een schriftelijk akkoord 
geeft, waarin PIETER PUYPE een toestemming of gebruiksrecht 
verleent m.b.t. auteursrechterlijk beschermde zaken. 
 
Art.11 PIETER PUYPE heeft het recht elke realisatie te 
signeren. PIETER PUYPE heeft ten allen tijde het recht om 
de naam van haar klant(en) en/of producenten als referentie 
aan te halen en/of te gebruiken en dit via om het even 
welk medium. Tevens kan PIETER PUYPE voor haar eigen 
publiciteit, prospectie of andere economische doeleinden, 
alle of een selectie van de door hem ontworpen en/of 
gerealiseerde werken voorleggen en/of (ver)tonen en dit 
zonder het vragen van een goedkeuring van haar betreffende 
opdrachtgever/klant. 
 
Art. 12 Tenzij de klant erom verzoekt, worden alle films, 
scans,CD-roms, kapvormen, digitale files, bestanden, 
gedurende maximum 1 jaar door PIETER PUYPE bewaard. Onder 
geen enkel beding kan PIETER PUYPE verantwoordelijk worden 
gesteld voor het technisch aftakelen en/of beschadigd 
geraken van het materiaal gedurende deze bewaarperiode. Na 
het verstrijken van die periode van maximum 1 jaar kunnen 
deze documenten door PIETER PUYPE worden vernietigd zonder 
voorafgaande mededeling/verwittiging aan of akkoord van de 
klant en zonder dat PIETER PUYPE aansprakelijk kan worden 
gesteld voor de vernietiging/verdwijning. 
 
Art. 13 Alle betwistingen vallen uitsluitend onder de 
bevoegdheid van de Rechtbanken van Brugge. 

Verkoopsvoorwaarden
Art. 1 Behoudens schriftelijk afwijkend beding, worden 
de betrekkingen tussen PIETER PUYPE en haar klanten 
beheerst door huidige algemene verkoopsvoorwaarden. De 
klant wordt geacht deze verkoopsvoorwaarden te kennen en 
te aanvaarden, ook indien zij strijdig zouden zijn met 
zijn eigen algemene of bijzondere (aankoop)voorwaarden. 
De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op 
alle offertes, opdrachten, mondelinge en/of schriftelijke 
overeenkomsten en facturen van PIETER PUYPE aan haar klant.  

Art. 2 Elke bestelling door de klant gedaan impliceert 
de aanvaarding zonder voorbehoud van de inhoud ervan. 
De opdrachtgever en/of klant blijft ten allen tijde 
verantwoordelijk voor alle uitvoeringen en realisaties en 
dit zowel voor wat betreft de vorm, taal/ talen, inhoud, 
acties, verspreiding, beeld- stem- en soundgebruik, e.a., 
als voor de daaruit voortvloeiende mogelijke gevolgen. 

Art. 3 De overeengekomen leveringstermijnen en leveringsdata 
zijn steeds indicatief en binden PIETER PUYPE niet. De 
leveringstermijnen zijn enkel bindend wanneer PIETER 
PUYPE ze uitdrukkelijk als definitief heeft aangegeven 
en schriftelijk heeft aanvaard. Elke eventuele vertraging 
van onzentwege kan niet leiden tot het toepassen van een 
strafbeding, noch reden zijn voor de ontbinding van de 
overeenkomst. Omstandigheden onafhankelijk van onze wil, 
van zulke aard dat de uitvoering van het contract niet 
meer billijk van ons vereist kan worden, en gevallen van 
overmacht, geven ons het recht het contract geheel of 
gedeeltelijk op te zeggen en/of meteen stop te zetten, 
zonder verplichting tot schadevergoeding, bijvoorbeeld met 
name: -verbod tot invoer of uitvoer -door de officiële 
instanties uitgevaardigde maatregelen, die de levering 
onmogelijk, moeilijk of aanzienlijk lastiger maken dan op 
het moment dat het contract werd afgesloten, -onderbreking 
in spoor- of luchtverkeer, stakingen, brand, enz. Deze 
opsomming is slechts richtinggevend en niet beperkend. 

Art. 4 Onze goederen worden geleverd en door de koper 
aanvaard bij vertrek uit de firma te Sint-Andries of van 
bij de leveranciers/producenten. Zij reizen op eigen risico 
van de klant, vracht- en transportkosten ten zijnen laste. 

Art. 5 Alle overeenkomsten worden voorafgaandelijk 
besproken en mondeling of contractueel vastgelegd. Werken 
kunnen worden gerealiseerd in regie, aan een vastgesteld 
tarief per uur, op basis van een vooraf vastgesteld budget 
of op basis van de offerte mits bijzonderheden zoals op de 
offerte beschreven. PIETER PUYPE mag van alle aangeleverde 
goederen/ realisaties, zonder voorafgaande vraag, minimum 
3 exemplaren houden als referentie en/of dit tevens 
gebruiken voor eigen presentatie- en promotiemateriaal. 

Art. 6 Om ontvankelijk te zijn dienen alle klachten 
betreffende de geleverde diensten/goederen schriftelijk 
en aangetekend gedaan te worden binnen de 8 dagen na 
ontvangst of realisatie van werken, wat betreft de 
zichtbare gebreken of na ontdekking van het gebrek, wat 
betreft de verborgen gebreken. Het verstrijken van deze 
termijn zonder schriftelijke aangetekende klacht houdt de 
definitieve aanvaarding in en goedkeuring van de geleverde 
diensten en/of goederen. 

Art. 7 Alle voorschotten en portkosten moeten bij bestelling 
contant betaald worden. Alle andere facturen dienen 
betaald te worden binnen 30 dagen na fatuurdatum. Elke 
op de vervaldag onbetaalde factuur of andere schuld wordt 
van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling 
verhoogd met de wettelijke intrest van minimum 9% op het 
verschuldigde bedrag, berekend op de dagbasis, vanaf de 
vervaldag tot en met de volledige ontvangst van alle 
verschuldigde bedragen, alsook met een forfaitaire 
schadevergoeding van 10% op het verschuldigde bedrag met 
een minimum van 75 euro voor alle buitengerechtelijke 
kosten en behoudens het recht van PIETER PUYPE om de 
werkelijk geleden schade, daarbij inbegrepen kosten en 
uitgaven die worden betaald om de bedragen te innen, te 
vorderen indien deze hoger zouden zijn. 

Art. 8 Onder meer in geval van niet-betaling door de 
klant op één enkele vervaldag of niet-naleving van enig 
andere contractuele verplichting; indien de klant zich in 
staat van faillissement of staking van betaling bevindt 
of zijn krediet aan het wankelen is gebracht; in geval 
van vereffening of ontbinding van de klant; in geval van 
onvermogen van de klant; indien de klant een uitstel vraagt 
aan één of meerdere van zijn schuldeisers; indien er op 
het geheel of een deel van de goederen van de klant beslag 
wordt gelegd op verzoek van de schuldeisers of in geval van 
andere uitgevoerde of bewarende maatregelen ten aanzien van 
de goederen van de klant; ingeval van bewijs of ernstige 
verdenking van fraude door de klant; in geval van order 
of bevel van administratieve of rechterlijke macht, is 
PIETER PUYPE, onverminderd haar recht op schadevergoeding, 
gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk en van rechtswege 
te verbreken zonder aan enige waarschuwing of formaliteit 
gehouden te zijn. 

Art. 9 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Zij kunnen ten 
allen tijde herroepen of gewijzigd worden. Om geldig te 
zijn, moet een bestelling schriftelijk worden doorgegeven. 
Elke bestelling of boeking voor freelance werk verbindt 
de koper onherroepelijk. Zij kan niet geannuleerd worden 
zonder onze schriftelijke toestemming. Bij het annuleren 
van een bestelling of een opdracht door onze klant zal 
van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire 
schadevergoeding van minimum 33% verschuldigd zijn op 
de totale waarde van de door ons te leveren goederen/ 
prestaties, onverminderd de volledige betaling van de reeds 
verrichte prestaties, de door ons gemaakte kosten alsook 
de kosten van de door ons reeds geplaatste bestelling aan 
derden. 

Art. 10 De prestaties van PIETER PUYPE, verkopen of 
werkzaamheden houden geen overdracht in van de eigendom 
van of intellectuele eigendom m.b.t. ontwerpen, creaties, 
auteurs- en reproductierechten, illustraties, foto’s, 
 Artworks, video- en filmopnames, soundtracks e.a. Zij 
blijven eigendom van PIETER PUYPE zolang de afstand niet 
uitdrukkelijk op de desbetreffende factuur wordt vermeld 
of schriftelijk door PIETER PUYPE wordt overeengekomen. 
Geen enkele gehele of gedeeltelijke herdruk, vertaling, 
hergebruik of aanpassing, onder eender welke vorm of 
volgens om het even welke methode of techniek is toegelaten 
zonder dat PIETER PUYPE vooraf een schriftelijk akkoord 
geeft, waarin PIETER PUYPE een toestemming of gebruiksrecht 
verleent m.b.t. auteursrechterlijk beschermde zaken. 
 
Art.11 PIETER PUYPE heeft het recht elke realisatie te 
signeren. PIETER PUYPE heeft ten allen tijde het recht om 
de naam van haar klant(en) en/of producenten als referentie 
aan te halen en/of te gebruiken en dit via om het even 
welk medium. Tevens kan PIETER PUYPE voor haar eigen 
publiciteit, prospectie of andere economische doeleinden, 
alle of een selectie van de door hem ontworpen en/of 
gerealiseerde werken voorleggen en/of (ver)tonen en dit 
zonder het vragen van een goedkeuring van haar betreffende 
opdrachtgever/klant. 
 
Art. 12 Tenzij de klant erom verzoekt, worden alle films, 
scans,CD-roms, kapvormen, digitale files, bestanden, 
gedurende maximum 1 jaar door PIETER PUYPE bewaard. Onder 
geen enkel beding kan PIETER PUYPE verantwoordelijk worden 
gesteld voor het technisch aftakelen en/of beschadigd 
geraken van het materiaal gedurende deze bewaarperiode. Na 
het verstrijken van die periode van maximum 1 jaar kunnen 
deze documenten door PIETER PUYPE worden vernietigd zonder 
voorafgaande mededeling/verwittiging aan of akkoord van de 
klant en zonder dat PIETER PUYPE aansprakelijk kan worden 
gesteld voor de vernietiging/verdwijning. 
 
Art. 13 Alle betwistingen vallen uitsluitend onder de 
bevoegdheid van de Rechtbanken van Brugge. 

Verkoopsvoorwaarden


