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ALGEMENE VOORWAARDEN
Laatste versie 21 november 2016

WELKOM BIJ PIXEL GIRAFFE DESIGN!
Noot, met name bedoeld voor Nederlandstaligen die niet in Nederland woonachtig zijn.
Wij verstrekken tevens een Engelstalige variant van onze voorwaarden (betreffende onze website, webwinkel,
producten en diensten). Wij wijzen u er op dat de Engelse tekst bedoeld is voor het informeren van onze
buitenlandse klanten en wij geenszins tot doel hadden een één-op-één vertaling van dit Nederlandstalige document
te maken. De informatie die in beide documenten staat verschilt ook: Er is bijvoorbeeld informatie aan toegevoegd
die niet van toepassing is voor onze Nederlandse klanten en informatie die duidelijk gericht is op buitenlandse
klanten is toegevoegd. Wij wijzen u op het bestaan van dit document omdat dit document, of onderdelen daaruit,
voor klanten die niet in Nederland woonachtig zijn, van toepassing zijn. Indien u niet in Nederland woont, adviseren
wij u ook het Engelstalige document te lezen.

Noten betreffende dit document
Omdat wij een klein bedrijf (eenmanszaak) zijn, hebben we dit document vooral samengesteld op basis van gratis
algemeen beschikbare documentatie en sjablonen. Indien de voorwaarden vragen oproepen, kunt u altijd contact
opnemen met ons, bij voorkeur via e-mail (info@pixelgiraffedesign.com) of via het contactformulier op onze
website.
De artikeltitels van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bedoeld ter verduidelijking en voor uw gemak en
hebben geen juridische of contractuele betekenis, noch zullen zij op enigerlei wijze invloed hebben op de
betekenis of interpretatie van dit document.

WIJ VERZOEKEN U DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVULDIG TE LEZEN. HET GEBRUIK VAN DE
WEBSITE WWW.PIXELGIRAFFEDESIGN.COM EN DE DIENSTEN EN PRODUCTEN DIE WIJ AANBIEDEN ZIJN
UITDRUKKELIJK OP VOORWAARDE DAT U ALLE BEPALINGEN GENOEMD IN DIT DOCUMENT
(‘ALGEMENE VOORWAARDEN’) AANVAARDT. INDIEN U GEHEEL OF GEDEELTELIJK NIET AKKOORD
GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, DIENT U ONZE WEBSITE NIET TE BEZOEKEN EN GEEN GEBRUIK TE
MAKEN VAN ONZE WEBSITE, WEBWINKEL, DIENSTEN EN PRODUCTEN. MET HET CONTINUEREN VAN
UW BEZOEK AAN ONZE WEBSITE OFWEBWINKEL EN/OF GEBRUIK TE MAKEN VAN ONZE DIENSTEN EN
PRODUCTEN GAAT U HIERBIJ EXPLICIET AKKOORD MET ALLE VOORWAARDEN DIE IN DEZE ALGEMENE
VOORWAARDEN VERMELD STAAN.
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Artikel 1 – Over Pixel Giraffe Design
Pixel Giraffe Design is een kleine eenmanszaak. We maken en verkopen unieke digitale ontwerpen, voornamelijk voor digitaal
scrappen. Wij zijn een Nederlands bedrijf. Pixel Giraffe Design beheert en exploiteert de website vanuit haar kantoor in
Geldrop, Nederland. Ons bedrijf is geregistreerd onder Kamer van Koophandelnummer 67012183. Pixelgiraffedesign.com is de
website van Pixel Giraffe Design. Het is een website waarbij bezoekers ook reacties kunnen plaatsen (‘posten’) en welke in staat
stelt digitale bestanden kunnen downloaden waaraan licenties verbonden zijn (hiervoor verwijzen wij naar onze Terms of Use).
Doorgaans betreft het dan gratis producten (‘freebies’). Producten voor de verkoop worden aangeboden via een e-commerce
website voor digitaal scrappen (www.digiscrap.nl). Sporadisch kunnen wij producten aanbieden via andere websites. Wij wijzen
u erop dat in alle gevallen wel onze productlicenties van toepassing zijn maar dat wij verder geen enkele controle hebben over
die andere websites. Deze websites hanteren hun eigen Algemene Voorwaarden en u kunt daarmee onderworpen worden aan
aanvullende voorwaarden als u deze websites bezoekt en gebruikt. Wij raden u dan ook aan de voorwaarden van
desbetreffende website te lezen.
Indien u meer informatie wenst over onze productlicenties en de producten die wij aanbieden kunt u ons, bij voorkeur per email (info@pixelgiraffedesign.com) bereiken.
Voor informatie over de verkoop en zaken betreffende de webwinkel kunt u, bij voorkeur per e-mail, contact opnemen met
Digiscrap Digitaal Scrappen
Doddegras 14
7623 DL Borne
Netherlands
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Telefoonnummer: 074-711 4773
E-mailadres: info@digiscrap.nl
KvK-nummer: 55080324
Btw-identificatienummer: NL137714051B01
Artikel 2 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft
in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden
geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-,
ambachts- of beroepsactiviteit en in staat is op persoonlijke titel deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden (indien een
persoon daartoe niet in staat is, dient men te lezen: de juridisch gemachtigde van deze persoon -doorgaans de ouder(s) of
wettelijk voogd. Vanwege de leesbaarheid kunnen ook ‘gebruiker’, ‘klant’ en ‘bezoeker’ inwisselbaar worden gebruikt en
‘u’ en ‘uw’ zijn verwijzingen naar ‘consument’. Voor de leesbaarheid kunnen er in dit document persoonlijke en bezittelijke
voornaamwoorden worden gebruikt verwijzend naar het mannelijk geslacht, deze kan men echter ook lezen als ‘zij’ en
‘haar’, indien van toepassing;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud
gedurende een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat
stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik
gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie
van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op
afstand;
9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan
consumenten aanbiedt. Vanwege de leesbaarheid worden ook ‘Pixel Giraffe Design’ en ‘wij’ gebruikt, inwisselbaar worden
gebruikt. Tevens kunnen ‘ons’ of ‘onze’ gebruikt worden als verwijzing naar de ondernemer;
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader
van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met
het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor
communicatie op afstand;
11. Modelformulier voor herroeping: het Europese modelformulier voor herroeping. Deze hoeft niet door ondernemer ter
beschikking gesteld, aangezien consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder
dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 3 – Aanvaarden Algemene Voorwaarden
DOOR DE TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN PIXELGIRAFFEDESIGN.COM EN HET GEBRUIK MAKEN VAN ONZE WEBSITE,
WEBWINKEL, PRODUCTEN EN DIENSTEN AANVAARDT U EXPLICIET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN EN ALLE
VOORWAARDEN DIE HIERIN ZIJN OPGENOMEN OF WAARNAAR HIERIN WORDT VERWEZEN (IN HET BIJZONDER TE NOEMEN
ONS PRIVACY BELEID EN ONZE PRODUCTLICENTIES). U VERKLAART HIERBIJ DE ALGEMENE VOORWAARDEN TE HEBBEN
GELEZEN EN TE BEGRIJPEN EN DAT HET UW EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID U ZICH HIERAAN TE HOUDEN.
DEZE EN EVENTUEEL AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING OP IEDER AANBOD OF AFGELEIDE
DAARVAN OP AFSTAND EN ELKE TOT STAND GEKOMEN OVEREENKOMST TUSSEN PIXEL GIRAFFE DESIGN EN CONSUMENT.
DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN WORDEN EXPLICIET AANVAARD BIJ HET PLAATSEN VAN EEN BESTELLING DOOR
CONSUMENT.
PIXEL GIRAFFE DESIGN BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR DEZE OVEREENKOMST NAAR EIGEN GOEDDUNKEN TE BEËINDIGEN
INDIEN CONSUMENT ZICH NIET AAN DE VOORWAARDEN HOUDT, NAAR DE LETTER OF NAAR DE GEEST ERVAN. PRODUCTEN
MOGEN VANAF DAT MOMENT NIET MEER DOOR CONSUMENT WORDEN GEBRUIKT EN CONSUMENT KAN ZICH NIET BEROEPEN
OP ENIGE SCHADEVERGOEDING OF COMPENSATIE. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT BEËINDIGING VAN DE TOEGANG EN HET
NIET MEER KUNNEN GEBRUIKEN VAN PRODUCTEN GEHEEL VOOR EIGEN RISICO IS, PIXEL GIRAFFE DESIGN IS NIET
AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE ALS GEVOLG VAN UW SCHENDING VAN DE VOORWAARDEN, INCLUSIEF HET SCHENDEN
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VAN ONZE PRODUCTLICENTIES, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, CLAIMS VAN DERDEN, BOETES EN VERLIES VAN
WINST.
PIXEL GIRAFFE DESIGN BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM, ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING, OP ELK MOMENT HET
EXPLOITEREN VAN DEZE WEBSITE, PRODUCTEN EN DIENSTEN TE WIJZIGEN OF TE STAKEN EN HET BEDRIJF NAAR EIGEN
GOEDDUNKEN TE BEËINDIGEN. VANAF DAT MOMENT KAN ER GEEN AANSPRAAK MEER GEMAAKT WORDEN OP ZAKEN DIE
NIET EXPLICIET CONTRACTUEEL ZIJN VASTGELEGD VOOR DEZE DATUM OF WETTELIJK ZIJN VASTGELEGD. PIXEL GIRAFFE DESIGN
IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE OF NEGATIEVE GEVOLGEN VOOR WELKE VERANDERING OF BEËINDIGING VAN
HAAR VOORWAARDEN, DIENSTEN EN PRODUCTEN.
INDIEN U GEHEEL OF GEDEELTELIJK NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, DIENT U ONZE WEBSITE NIET TE
BEZOEKEN OF GEBRUIK TE MAKEN VAN ONZE WEBWINKEL, DIENSTEN EN PRODUCTEN. MET HET CONTINUEREN VAN UW
BEZOEK AAN ONZE WEBSITE, WEBWINKEL EN/OF GEBRUIK TE MAKEN VAN ONZE DIENSTEN EN PRODUCTEN GAAT U
UITDRUKKELIJK AKKOORD MET ALLE VOORWAARDEN IN DIT DOCUMENT.

Artikel 4 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen
overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Pixel Giraffe Design mag deze Algemene Voorwaarden overdragen, delegeren, uitbesteden of toewijzen aan een derde
zonder enige beperking inclusief alle rechten en plichten die hieruit voortvloeien. Consumenten mogen de rechten die zijn
toegekend vanuit deze Voorwaarden en de plichten die hieruit voortvloeien niet overdragen, delegeren, uitbesteden of
toewijzen aan een andere partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pixel Giraffe Design of een
geautoriseerde vertegenwoordiger van ondernemer.
3. Derden mogen geen wijzigen van welke aard dan ook aanbrengen in onze Algemene Voorwaarden.
4. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van de algemene voorwaarden die van toepassing
zijn aan de consument beschikbaar gesteld. In de meeste gevallen betreft dit via de elektronische weg: Consument kan
deze inzien op en downloaden als PDF-bestand via de website pixelgiraffedesign.com. Consument is daarmee in staat de
tekst van dit document op een eenvoudige manier op te slaan. Bij de verkoop van producten loopt dit via de website
www.digiscrap.nl. Deze is niet in het bezit is van Pixel Giraffe Design, daarom verwijzen wij voor meer informatie
betreffende deze website naar Digiscrap Digitaal Scrappen (zie artikel 1 of onderaan dit document voor hun
contactgegevens). Wij bieden ook (veelal sporadisch) onze producten via andere websites aan. U realiseert zich dat u
daarmee onderworpen kunt worden aan aanvullende algemene voorwaarden als u andere websites dan
pixelgiraffedesign.com bezoekt en dat Pixel Giraffe Design hier geen invloed op heeft. Wij verwijzen u naar desbetreffende
websites en diens exploiteurs voor meer informatie.
5. Er is tevens een Engelstalige variant van onze Voorwaarden beschikbaar, welke geen directe vertaling is van de
Nederlandse Versie (zie noot bovenaan dit document). De strekking is echter naar onze mening dezelfde, met
toevoegingen en accenten die meer van toepassing zijn afhankelijk van het land waarin consument woont en weglating
van irrelevante onderdelen. Indien er desondanks sprake is van betekenisverschillen (doelende op interpretatieverschillen)
tussen deze Nederlandstalige Algemene Voorwaarden en de Engelstalige variant is deze Nederlandse versie
doorslaggevend, tenzij naar mening van Pixel Giraffe Design duidelijk moet zijn dat het hier gaat om een zaak die specifiek
een verschil behandeld juist vanwege de verschillende nationaliteiten en woonplaatsen van onze klanten en daardoor
andere accenten of voorwaarden van toepassing zijn, tenzij de wet die hier van toepassing is expliciet anders uitwijst en
daarmee de uitspraak van Pixel Giraffe Design herroept.
6. Naast deze Algemene Voorwaarden zijn tevens specifieke productlicenties van toepassing voor de digitale ontwerpen die
wij maken en aanbieden via onze website, webwinkel en andere websites. Een overzicht van de licenties geldend voor het
specifieke product dat wordt gedownload worden in dezelfde download opgenomen. Ook zijn de algemene, volledige
productlicenties (Engels: ‘Terms of Use’) elektronisch beschikbaar via de website. Deze licenties kunnen worden
gedownload en worden opgeslagen als PDF-bestand door consument, indien wenselijk. Wij wijzen erop dat de meest
recente versie op de website de eventuele oudere versies vervangt en dat u als consument verantwoordelijk bent voor het
naleven ervan. Wij raden u dan ook aan voor aanschaf en gebruik van onze producten onze Productlicenties op de website
te lezen. De productlicenties zijn altijd van toepassing, via welk kanaal consument deze dan ook ontvangt en of consument
deze gratis heeft verkregen of ervoor heeft betaald. Voor meer informatie verwijzen wij naar het document
Productlicenties.
7. Consument mag, in geval van tegenstrijdige voorwaarden in dit document, zich steeds beroepen op de toepasselijke
bepaling die voor hem het meest gunstig is.
Artikel 5 - Scheidbaarheid bepalingen
1. Indien door een daartoe bevoegde autoriteit is bepaald dat enige bepaling van de Algemene Voorwaarden niet wettig,
onafdwingbaar of niet handhaafbaar blijkt, blijven alle overige bepalingen volledig geldig en van kracht, inclusief de
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documenten waarnaar wordt verwezen (specifiek te noemen: de Productlicenties en het Privacybeleid) en wordt de
bepaling die geacht wordt niet wettig of handhaafbaar te zijn, vervangen door een bepaling van gelijke strekking die de
oorspronkelijke bedoeling van de bepaling weergeeft, voor zover dit wettelijk geoorloofd is.

Artikel 6 – Afstand van Recht
1. Indien ondernemer het nalaat gebruik te maken van enig recht, voorziening of rechtsmiddel uit hoofde van deze Algemene
Voorwaarden of vanuit enige opties of bepalingen, mag dit geenszins worden uitgelegd als dat ondernemer afstand doet
van dat recht, de voorziening of het rechtsmiddel, om het even of dit gaat om huidige of toekomstige handelingen.
2. Afstand doen van een recht door ondernemer betekent niet dat de geldigheid van onze Algemene Voorwaarden of onze
Productlicenties daarmee wijzigen, noch wordt daarmee tevens afstand gedaan van andere rechtsmiddelen of rechten.
3. Afstand doen van een recht of voorziening door ondernemer in één bepaald geval betekent ook niet dat dit in enig ander
geval ook gedaan wordt, zelfs al zijn de gevallen (vrijwel) identiek.
4. Eventuele ontvangst van gelden door Pixel Giraffe Design, noch het vertrouwen van een persoon op onze acties zal worden
beschouwd als dat wij afstand doen van enig recht, voorziening of een rechtsmiddel.
5. Slechts een specifieke, schriftelijke ontheffing ondertekend door een bevoegd vertegenwoordiger van Pixel Giraffe Design
heeft juridische waarde.
Artikel 7 – Meerderjarigheid en persoonlijke bevoegdheid
1. Pixelgiraffedesign.com noch onze webwinkel is specifiek gebouwd om aantrekkelijk te zijn voor kinderen. Het is niet onze
bedoeling onze producten of diensten aan kinderen te leveren.
2. Nederlandse personen jonger dan achttien mogen alleen met expliciete toestemming van hun ouder(s) of wettelijk voogd
producten bestellen in onze webwinkel en hiervan gebruikmaken.
3. Door gebruik te maken van onze website en producten te bestellen via onze webwinkel verklaart u hierbij expliciet dat u
op persoonlijke titel bevoegd bent wettelijke verplichtingen aan te gaan voor eventuele schulden die ontstaan door het
kopen van onze producten in de webwinkel of door verkeerd gebruik hiervan (inclusief, echter niet beperkt tot schending
van auteursrechten).
Artikel 8 – Elektronische communicatie
1. Pixel Giraffe Design erkent elektronische communicatie. Wij communiceren ook via opmerkingen, ‘posts’ en andere
informatie op onze website. U gaat er hierbij mee akkoord dat alle informatie via elektronische kanalen (zoals websites en
e-mail) ook door u wordt erkend als schriftelijke communicatie en daarmee gelijk staat aan alle eisen die de wet aan
schriftelijke communicatie stelt. Pixel Giraffe Design communiceert bij voorkeur elektronisch met u, vanwege het feit dat
wij slecht beperkt bereikbaar zijn. Nota bene: De website waar ondernemer voornamelijk producten voor de verkoop
aanbiedt, digiscrap.nl, erkent tevens elektronische communicatie.
2. Wanneer u ons een e-mail verzend of via ons contactformulier contact opneemt, gaat u ermee akkoord dat u ook
elektronisch berichten van ons ontvangt.
3. Noch Pixel Giraffe Design, noch Digiscrap zal de geldigheid of het juridische effect van elektronische communicatie
ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is.

Artikel 9 – Privacy
1. Voor zaken betreffende het gebruik en verzamelen van uw persoonlijke gegevens, verwijzen wij u naar ons Privacy Beleid,
welke u eveneens kunt vinden op onze website. Persoonlijke informatie zal door
Pixel Giraffe Design uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met ons Privacy Beleid. Persoonlijke gegevens die u
verstrekt via openbare kanalen, vallen buiten de bepalingen.
2. Door onze website te blijven bezoeken en gebruik te maken van onze diensten gaat u expliciet akkoord met
ons Privacy Beleid.

Artikel 10 – Vrijwaring en schadeloosstelling
1. DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN ONZE WEBSITE, DIENSTEN, PRODUCTEN EN DE BIJBEHORENDE LICENTIES BEVESTIGD U
DAARMEE UW BEREIDHEID OM PIXEL GIRAFFE DESIGN EN ZIJN WERKNEMERS, LEVERANCIERS EN DISTRIBUTEURS EN
GEAUTORISEERDE DERDE PARTIJEN, TE VERDEDIGEN, SCHADELOOS TE STELLEN EN VRIJ TE WAREN VAN CLAIMS, ALLE
SCHADE, AANSPRAKELIJKHEDEN, PROCEDURES EN KOSTEN (inclusief, doch niet uitsluitend, redelijke honoraria voor
advocaten) die het gevolg zijn van het gebruik of juist niet kunnen gebruiken van onze website, diensten en producten,
schending van onze productlicenties of het niet houden aan de restricties aangaande het gebruik van onze producten door
u (of door uw klanten of werknemers), welke schending van rechten van derden dan ook door u (of uw klant of
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2.

3.
4.

werknemer), schending van welke wetten, regels en voorschriften die van toepassing zijn dan ook door u (of uw klant of
werknemer), garanties, productaansprakelijkheid, gebruik, opslag of verkoop van producten en nalatigheid.
In het geval van een klacht of juridische stappen als gevolg van een handeling van consument, behouden wij ons het recht
voor om de identiteit van consument en eventuele andere informatie die daartoe bevoegde autoriteiten opvragen, vrij te
geven. Wij kunnen dat doen zonder berichtgeving.
Pixel Giraffe Design is onder geen beding verplicht consument schadeloos te stellen om welke reden dan ook.
Indien Pixel Giraffe Design meent dat consument schade heeft toegebracht aan het bedrijf, in strijd heeft gehandeld met
onze voorwaarden of productlicenties of meent dat haar rechten op andere wijze door u geschonden zijn of gepoogd te
schenden kan ondernemer alle redelijkerwijs noodzakelijke advocaatkosten en overige kosten van rechtspleging op
consument verhalen.

Artikel 11 – Beperking van aansprakelijkheid
1. Pixel Giraffe Design doet haar uiterste best om alle inhoud op onze website, onze producten en productbeschrijvingen
actueel, volledig en zorgvuldig te beheren. maar geven hierover geen enkele, uitdrukkelijke of stilzwijgende, garantie dat
de website en alle andere informatie foutvrij is (inclusief, maar niet beperkt tot, teksten, afbeeldingen en producten) met
betrekking tot accuraatheid, volledigheid, foutloosheid, betrouwbaarheid, niet-inbreuk, geschiktheid voor welk doel dan
ook en de werking van onze website en webwinkel voor zover de wet dit toestaat. Alle informatie op deze website en die
van de producten die wij aanbieden via de webwinkel op andere websites wordt aangeboden zoals deze is of zijn en zoals
deze beschikbaar is of zijn (dus met de eventuele omissies, fouten of onjuistheden).
2. Het gebruik van onze website, webwinkel en producten is op eigen risico. U erkent hierbij expliciet dat uw gebruik van
onze website en alle inhoud, onze producten en onze webwinkel volledig voor uw eigen risico zijn.
3. U gaat er hierbij akkoord dat ondernemer en geautoriseerde derden niet aansprakelijk zijn voor onnauwkeurigheden,
omissies en andere fouten op onze website en in onze webwinkel en dat uw gebruik van de website en webwinkel geheel
voor eigen risico is. Beslissingen die u neemt op basis van de informatie zoals deze beschikbaar is doet u op eigen risico.
Wij waarderen het zeer als u eventuele tegenstrijdigheden, onnauwkeurigheden, omissies of andere fouten op onze
website, bij voorkeur via e-mail, aan ons meldt. Wij zullen ons best doen deze fouten te herstellen maar zijn daartoe niet
verplicht. Eventuele fouten op digiscrap.nl kunt u aan de beheerder van deze site melden, bij voorkeur via e-mail
(info@digiscrap.nl). Ondernemer sluit alle aansprakelijkheid voor schade als gevolg van of in verband met of voortvloeiend
uit uw gebruik van pixelgiraffedesign.com en onze producten uit. Dit omvat, zonder beperking, directe schade, verlies van
zaken, winstverlies (om het even of dit nu voorzien had kunnen worden of dat u Pixel Giraffe Design van tevoren van dit
risico op de hoogte had gesteld), schade aan uw computer, computersystemen, -programma’s of -software en de gegevens
die deze bevatten, de informatie die op de website wordt aangeboden, verlies van gegevens, oneigenlijk gebruik, misbruik
en illegale activiteiten door anderen en welk ander direct of indirecte gevolgschade of incidentele schade dan ook.
4. Enige uitzondering op lid 3 is dat Pixel Giraffe Design aansprakelijk is voor directe schade als gevolg van een opzettelijke
fout of grove nalatigheid door ondernemer.
5. Pixel Giraffe Design geeft geen garanties met betrekking tot het gebruik, de opslag, etaleren, reproductie, wijziging,
overdrachten, distributie of licentiëring van onze producten door een derde partij. In geen geval zal ondernemer
aansprakelijk zijn voor directe of indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade die op enigerlei manier verband houdt
met onze producten, het gebruik van onze producten, licenties en sublicenties, opslag, distributie of tonen van producten
of derivaten van onze producten.
6. Pixel Giraffe Design noch geautoriseerde derde partijen geven garanties met betrekking tot het werken en niet-werken van
onze website en webwinkel, fouten en storingen van websites, onbeschikbaarheid en onderbreking van beschikbaarheid
van websites, het vrij zijn van schadelijke elementen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, computervirussen), de
accuratesse, het actueel zijn, of dat de website en webwinkel anderszins aan uw eisen of vereisten voldoet, voor welk doel
dan ook. Pixel Giraffe Design is niet aansprakelijk voor eventuele schade, in welke vorm dan ook, door uw bezoek aan of
gebruik van onze website of webwinkel, onafhankelijk van of de oorzaak daarvan voorzien of bedoeld was (zoals
bijvoorbeeld in het geval van technisch onderhoud) of niet.
7. In het geval van schending van copyrights of enige inbreuk van onze licenties, verkeerd of illegaal gebruik door u of
namens u, bent u verantwoordelijk voor de eventuele schade die hieruit voorkomt, inclusief, maar niet beperkt tot, claims
van een derde partij.
8. Pixel Giraffe Design kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ondeugdelijk gebruik, schade of
gebrekkige kennis van consument, een persoon of organisatie door of vanwege producten van Pixel Giraffe Design. Bij
bestelling van producten van ondernemer heeft Pixel Giraffe Design geen enkele verantwoordelijkheid om consument te
leren hoe het product gebruikt kan worden. Consument is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en het onderhoud van
de juiste apparatuur en alle kosten die samenhangen met toegang tot de website, webwinkel en voor het gebruik van onze
producten.
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9.

10.

11.

12.

13.

Pixel Giraffe Design kan op geen enkel wijze aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging aan of verlies van producten
die aan consument zijn geleverd. Consument is zelf verantwoordelijk voor een goede opslag van de door hem
aangeschafte producten.
De website pixelgiraffedesign.com is een openbare website. Wij raden u dan ook aan zorgvuldig te zijn met de informatie
die u wilt plaatsen (en daarmee openbaar maakt). Pixel Giraffe Design aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met
betrekking tot een consument openbaar gemaakte informatie of gevolgen van het openbaar maken van tot personen
herleidbare persoonsgegevens door consument.
Eventuele kosten voortkomend uit direct of indirect gebruik van onze website, diensten of producten zijn voor rekening
van consument, voor zover de wet dit toestaat, inclusief, maar niet beperkt tot het inroepen van juridische ondersteuning,
behoefte aan dienstverlening, reparaties aan apparatuur of herstel van software.
Omdat wij voortdurend onze website, diensten en producten willen verbeteren kunnen wij op enig moment verbeteringen
en/of veranderingen aanbrengen, zonder kennisgeving. Pixel Giraffe Design is niet verantwoordelijk voor eventuele schade
of negatieve gevolgen voor het wijzigen, de verminderde beschikbaarheid of het beëindigen van bepaald aanbod of
bepaalde voorwaarden of diensten.
Uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid geldt ook als u Pixel Giraffe Design voorafgaande aan het optreden van
enige schade op de hoogte hebt gesteld van de mogelijkheid van schade, inclusief, maar niet beperkt tot, mogelijke
winstderving.

Artikel 12 - Functioneren van de website
1. Elke redelijke inspanning wordt door ons en geautoriseerde derden gedaan om pixelgiraffedesign.com en onze webwinkel
adequaat te laten functioneren.
2. U erkent dat wij op enig moment de toegang tot de website kunnen onderbreken voor bijvoorbeeld onderhoud en dat wij
dit kunnen doen zonder voorafgaande kennisgeving of toestemming. U realiseert zich dat beschikbaarheid van de website
en webwinkel tevens afhankelijk is van andere factoren buiten de invloed van Pixel Giraffe Design, zoals de werking van
het internet en de beschikbaarheid van bijvoorbeeld stroom, besluiten van exploiteurs, eigenaren en leveranciers die
betrokken zijn bij de website en webwinkel. U erkent expliciet dat het niet kunnen gebruiken van onze website en
webwinkel geheel voor uw eigen risico is. Ondernemer is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor gevolgen van het
niet kunnen bereiken van of onderbreken van de beschikbaarheid van de website, inclusief, maar niet beperkt tot,
mogelijke winstderving.
3. Pixelgiraffedesign.com is een responsieve website maar we garanderen niet dat onze website of de gebruikte software
compatible is met uw tablet of mobiele apparaat.
4. De website wordt u uitdrukkelijk aangeboden “zoals deze is” en zoals deze beschikbaar is, zonder garanties van welke aard
dan ook, impliciet of expliciet (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, stilzwijgende garanties voor geschiktheid voor een
bepaald doel, winstderving, niet-inbreuk en beschikbaarheid). Zie verder Artikel 11: Beperking van aansprakelijkheid.

Artikel 13 – Garantie op producten en diensten en nakoming overeenkomst
1. Producten worden verkocht en geleverd via Digiscrap.nl, een e-commerce website met tevens een mogelijkheid tot het
gebruik van een forum, gerelateerd aan digitaal scrapbooken. Digiscrap.nl staat er voor in dat de producten en/of diensten
voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of
bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften. Voor meer informatie verwijzen wij naar digiscrap.nl en diens eigenaren. De contactgegevens
vindt u onder artikel 1 en onderaan dit document.
2. Pixel Giraffe Design geeft niet meer garantie op de producten die wij verkopen dan wij hier uitdrukkelijk in dit
document beschrijven. De producten en diensten die wij aanbieden worden aangeboden in de staat waarin
deze verkeren, inclusief alle eventuele vergissingen of fouten die deze bevatten en zonder enige garantie op
(weder)verkoopbaarheid of bruikbaarheid voor het doel waarvoor consument het wenst te gebruiken.
3. Alle garanties gegeven in dit document gelden slechts voor de diensten en producten zoals deze door onze
geleverd zijn en zijn ongeldig indien consument deze op zo een wijze gebruikt dat deze nie t in overeenkomst is
met de bepalingen van onze Algemene Voorwaarden of onze Productlicenties, of wanneer een product door
consument wordt gebruikt op een wijze die niet specifiek wordt toegestaan in genoemde documenten.
4. Onze volledige aansprakelijkheid en uw enige en remedie met betrekking tot klachten en aanspraak maken op
het niet, niet goed, of onvolledig kunnen gebruiken van onze producten bestaat uit het vervangen van het
product. Indien dit niet mogelijk is zal een tegoedbon voor de waarde van het pr oduct worden verstrekt. Alle
klachten en aanspraak door consument dient te geschieden binnen twaalf (12) maanden nadat de oorzaak van
de klacht ontstond (of vanaf de datum dat het product werd gedownload). Bij claims buiten deze periode van
twaalf (12) maanden ondernemer zal worden ontheven van diens verplichtingen, tenzij de wet anders bepaald.
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5.

Pixel Giraffe Design heeft geen enkele verplichting naar consument deze te leren hoe de producten die zij
aanbiedt moeten worden gebruikt.

Artikel 14 – Productbeschrijving
1. Wij willen u er expliciet op wijzen dat wij slechts digitale producten aanbieden, wanneer u onze producten besteld
wordt er geen fysiek product noch het product op een mediadrager geleverd. U kunt onze producten slechts
downloaden. In de webshop kunnen mogelijk fysieke producten worden vertoond (zoals bijvoorbeeld mokken of t-shirts)
maar deze zijn slechts bedoeld als voorbeeld voor onze klanten om te zien hoe onze graphics eruit kunnen zien als zij
geprint zijn op een dergelijk fysiek object.
2. Het aanbod bevat een zo gedetailleerde en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten en/of diensten om
consument in staat te stellen tot goede beoordeling van het aanbod te kunnen komen. Als de ondernemer gebruik maakt
van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale
inhoud. Ondernemer is niet aansprakelijk voor eventuele fouten zoals inaccuraatheid of onvolledigheid, tenzij hier sprake
is van grove of opzettelijke nalatigheid.
3. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het
aanbod vermeld.
4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de
aanvaarding van het aanbod zijn verbonden, specifiek te noemen:
- de prijs inclusief belastingen;
- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
- het feit dat er geen herroepingsrecht van toepassing is;
- de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
- de periode waarin een speciaal aanbod of speciale prijs geldt.
Een deel van dergelijke zaken zijn gedelegeerd aan de eigenaren van de e-commercewebsite waar ondernemer haar
producten ter verkoop aanbiedt.
Artikel 15 - De overeenkomst
1. Ondernemer behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden naar eigen goeddunken te wijzigen, zonder
enige voorafgaande kennisgeving. De versie die beschikbaar is op de website van ondernemer is de actuele versie en
vervangt alle voorgaande versies. Het is de verantwoordelijkheid van consument zich te houden aan de voorwaarden zoals
deze in de meest actuele versie vermeldt staan. Door voortgezet bezoek en gebruik van onze website en onze producten
gaat consument automatisch akkoord met de meest actuele versie.
2. De overeenkomst voor de aanschaf van producten van ondernemer door consument komt tot stand op het moment van
aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. In de praktijk
betekent dit dat consument uitdrukkelijk akkoord gaat met de van toepassing zijn aanvullende voorwaarden (van de ecommercewebsite waar wij onze producten aanbieden) bij het plaatsen van een bestelling en bij gebruikmaken van de
diensten van ondernemer.
3. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs
elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door
de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische
maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de
consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
5. Zaken genoemd in lid 2 t/m 4 zijn door ondernemer gedelegeerd aan de eigenaren van de e-commercewebsite
digiscrap.nl. De eigenaren van Digiscrap hebben daarbij zorggedragen voor het op toegankelijke wijze beschikbaar zijn van
de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Alle Algemene Voorwaarden en bepalingen zijn beschikbaar via de
websites in kwestie en kunnen ook worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
6. Alle ondernemers kunnen zich, binnen wettelijke kaders, op de hoogte stellen of de consument aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord
aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de
overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering
bijzondere voorwaarden te verbinden.
7. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende
informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden
opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
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c.
d.

8.

de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de
kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of
van onbepaalde duur is.
In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 16 – Herroepingsrecht en uitsluiting herroepingsrecht
1. Doorgaans is de Nederlandse consument gerechtigd een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product
gedurende een bedenktijd (van minimaal 14 dagen) zonder opgaaf van reden te ontbinden. Wij willen u er uitdrukkelijk
op wijzen dat dit recht niet geldt voor ons aanbod, gezien de aard van onze producten. Het gaat hier exclusief om
digitale producten waarvan wij de inhoud slechts digitaal (zijnde niet op een materiële drager) leveren. Enkel wanneer
het geleverde digitale product duidelijk aantoonbare gebreken vertoont of aantoonbaar niet het juiste product is geleverd,
kan herroepingsrecht daarop van toepassing zijn.
2. Omdat herroepingsrecht op onze producten niet van toepassing is, adviseren wij u dat u zich bij de bestelling u ervan
verzekerd heeft dat u het juiste product en, indien hiervoor keuzemogelijkheden zijn, de juiste licentie heeft geselecteerd
voordat u de bestelling definitief maakt en dat u weet hoe u onze producten moet gebruiken.
3. Levering van onze producten geschied niet zonder expliciete toestemming van consument (toestemming geschied door
het plaatsen van een bestelling in de webwinkel) en consument heeft expliciet aangegeven bekend te zijn en akkoord
gegaan zijn met de Algemene Voorwaarden voorafgaande aan de aanschaf van het product.
4. Indien ondernemer verzuimt consument de wettelijke verplichte informatie over het ontbreken van het herroepingsrecht
te verstrekken of op juiste wijze te verstrekken, loopt de bedenktijd voor producten met een digitale inhoud die niet op
een materiële drager zijn geleverd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke vastgestelde bedenktijd.
5. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf
maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de
consument die informatie heeft ontvangen.
6. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en)
verplichten.
7. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege
ontbonden.

Artikel 17 - Verplichtingen en rechten van de consument betreffende herroepingsrecht en kosten daarvan
1. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het
sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
2. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn op een ondubbelzinnige
wijze aan de ondernemer. Daarna zendt consument zo snel als mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf deze dag, het
product terug aan ondernemer of een gemachtigde van ondernemer, inclusief alle geleverde toebehoren, indien
redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking en conform de eventueel door ondernemer verstrekte redelijke en
duidelijk instructies. De consument heeft de terugzendtermijn in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de
bedenktijd is verstreken.
3. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld
dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument
de kosten voor terugzending niet te dragen.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

Artikel 18 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze ontvangt, stuurt hij na ontvangst
van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in
rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de
consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met
terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden,
naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument
instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
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4.

Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft
de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 19 – Beperken en beëindigen van toegang tot de website
1. Ondernemer behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving, de toegang van consument tot
de website te beperken of te beëindigen, gebruikersaccount te beëindigen, diensten te weigeren of te annuleren of
gebruikersinhoud te verwijderen, niet te plaatsen of aan te passen.

Artikel 20 – Gedrag consument, verboden en illegaal gebruik
1.
Pixel Giraffe Design verschaft u toegang tot het publieke deel van onze website op een niet-exclusieve, nietoverdraagbare en herroepelijke wijze, in overeenstemming met en onder nadrukkelijk voorbehoud van permanente
naleving van consument van deze Algemene Voorwaarden.
2.
Consument mag geen derde partij toegang verschaffen tot de website middels gebruik van zijn accountgegevens, inclusief
het downloaden van producten. Bij schending behoudt Pixel Giraffe Design zich het recht voor het account van
consument te blokkeren.
3.
Consument mag zich niet voordoen als een ander persoon of entiteit of zijn betrekkingen tot een entiteit vertekenen.
4.
U mag de website alleen voor wettige privédoeleinden gebruiken. Het is verboden de website of gedeelten van de
website en de inhoud daarvan te kopiëren, verveelvoudigen, verspreiden, wijzigen, spiegelen, ontmantelen, over te
dragen of anderszins commercieel te exploiteren of te misbruiken met uitzondering van reproductie van onze
producten in overeenstemming met de licentie die u daarvoor tot uw beschikking heeft en wettelijk toegestaan gebruik.
U mag onder geen enkele wijze handelingen verrichten (of pogingen daartoe verrichten) die het functioneren van de
website aantasten, waaronder, maar niet beperkt tot, reverse engineering, decompilatie, proxy-caching, hacken,
handelingen die de infrastructuur overbelasten, verzenden van corrupte bestanden en programma’s of welke handeling
dan ook die onze website, diensten en producten kunnen beschadigen, vernietigen, onbruikbaar maken, vertragen,
onderbreken, de toegankelijkheid beperken of het functioneren negatief beïnvloeden. Het is verboden middelen of
informatie te verkrijgen of te pogen deze te verkrijgen op een wijze die niet expliciet bedoeld aangeboden wordt via onze
website. Het is verboden om meta tags, framing-technieken of andere verborgen teksten te gebruiken voor onze
merknamen en logo’s zonder expliciete schriftelijke toestemming van Pixel Giraffe Design. Het kopiëren van
accountinformatie, datamining, het gebruik van robots, spiders en ander gegevensverzameling of extractie, handmatig of
met behulp van programma’s, is verboden. Het is verboden u toegang te verschaffen tot accountinformatie, deze te
kopiëren of te gebruiken of pogingen daartoe te doen. Het is verboden om op enigerlei wijze data te verzamelen, met
inbegrip van persoonlijke informatie van onze klanten, of gebruik te maken van robots, ‘spiders’ of vergelijkbare
programmas’s, extraction tools, methodieken, algoritmen of handmatige wijzen om de website, webwinkel en de inhoud
van deze sites te kunnen gebruiken, inzien, wijzigen of manipuleren op een wijze die niet uitdrukkelijk is toegestaan
vanuit deze overeenkomst.
5.
Consument mag geen bestanden downloaden waarvan hij weet of redelijkerwijs kan aannemen dat deze niet op legale
wijze is verspreid.
6.
Consument mag de website niet gebruiken op een manier die een ander het plezier in het bezoeken en gebruiken van
onze website ontneemt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het uiten van bedreigingen, beledigingen, stalken,
hinderen, laster, obsceniteiten en haatdragend materiaal en tevens is het verboden onwettige zaken te plaatsen of zaken
die mogelijk tot burgerlijke of strafrechtelijke maatregelen zouden kunnen leiden in verband te brengen met
pixelgiraffedesign.com door deze bijvoorbeeld te posten.
7.
Het is verboden onze website te gebruiken voor commerciële activiteiten, illegale activiteiten en massadistributie, met
inbegrip van, maar niet beperkt tot, ongevraagd of ongeautoriseerd adverteren of exploitatie. Het is verboden onze
website te gebruiken voor promoties, campagnes, kettingbrieven, wedstrijden, gokken en pyramidespelen, het verzenden
van spam en junk e-mail en iedere vorm van veelvuldige, zich herhalende en ongevraagde berichten. Het is verboden om
onze website te gebruiken voor het faciliteren van genoemde zaken. U gaat er expliciet mee akkoord onze website niet te
gebruiken voor enig commercieel doel met uitzondering van reproductie van onze producten in expliciete
overeenstemming met de licentie die u daarvoor tot uw beschikking heeft.
8.
Het is eveneens niet toegestaan een ander persoon aan te moedigen of te helpen bij de zaken genoemd in lid 2 tot en
met 7.
9.
Ongeautoriseerd gebruik van de website is verboden en kan aanleiding geven tot een claim voor vergoeding van schade
of aangifte van een strafbaar feit.
10. Consument mag, uitsluitend voor privégebruik of onderwijsdoeleinden, een kopie van de inhoud van de website tonen,
weergeven of afdrukken en inhoud die voor downloaden bedoeld is downloaden. Downloaden, kopiëren of op andere
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11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.

wijzen verkrijgen van inhoud van de website houdt op geen enkele wijze in dat rechten, inclusief copyrights en
eigendomsrechten, aan u worden overgedragen.
Consument mag de bestandsnaam van onze producten die zijn gedownload aanpassen, zolang dit inhoudt dat er geen
vervalsingen uit voortkomen en auteurs attributies en andere aanduidingen van auteursrecht of de bron van het product
worden verwijderd.
Eigendomsrechten en auteursrechten blijven eigendom van de eigenaar en worden niet overgedragen.
Het gebruik van onze website geeft u geen recht tot enig ongeautoriseerd gebruik van beschermde inhoud. U gaat er
hierbij akkoord dat u op geen andere wijze gebruik maakt van beschermde inhoud dan expliciet is toegestaan.
Wij adviseren u voorzichtig te zijn met het vertrekken van persoonlijke en gevoelige informatie, realiseer u dat zaken die u
openbaar maakt via onze website voor iedereen toegankelijk is die toegang heeft tot onze website.
U bent persoonlijk verantwoordelijk voor de informatie die u verstrekt en de geheimhouding van uw accountinformatie,
met inbegrip van uw wachtwoord, voor de website en onze webwinkel. U aanvaardt alle verantwoordelijkheid voor
activiteiten die plaatsvinden onder uw account.
Ben u ervan bewust dat door consumenten geplaatste inhoud niet noodzakelijkerwijs de visie van Pixel Giraffe Design
weergeeft.
Het is consument verboden enige van toepassing zijnde wet, regel of voorschrift te overschrijden.

Artikel 21 – Gebruikersaccounts
1. Consumenten kunnen een account maken op onze website pixelgiraffedesign.com om bijvoorbeeld op elektronische wijze
te kunnen reageren of te posten of producten te downloaden. Op de site waar wij onze webwinkel aanbieden
(digiscrap.nl) kan een account worden aangemaakt indien men producten wenst aan te schaffen. Wij verwijzen naar de
voorwaarden en beheerders van deze website voor meer informatie.
2. Het maken van een account is gratis en brengt geen andere verplichtingen met zich mee dan deze die expliciet vermeldt
staan in deze Overeenkomst.
3. Bij het maken van een account verklaart u hierbij dat u tenminste de leeftijd van achttien (18) jaar heeft bereikt. Indien je
jonger bent heb je de toestemming nodig van je ouder(s) of wettelijk voogd om een account te kunnen maken.
4. Het is niet toegestaan om meer dan één (1) gebruikersaccount per individu aan te maken om misbruik te voorkomen. Het
is verboden om accountinformatie te delen of uw account toe te wijzen aan een andere entiteit.
5. Consument is verantwoordelijk voor geheimhouding van zijn accountinformatie, met inbegrip van het wachtwoord en
toegang tot uw computer te beperken en de eventuele negatieve gevolgen als gevolg van uw gedrag of nalatigheid.
Consument is verantwoordelijk voor alle activiteit die onder zijn account plaatsvindt en de eventuele schade die daaruit
voortkomt. Dit geldt ook voor onze webwinkel die wij exploiteren via een website waarvan wij niet de eigenaar zijn
(www.digiscrap.nl).
6. Bij wangedrag of misbruik (naar mening van Pixel Giraffe Design) of illegaal handelen of pogingen daartoe, kan het account
worden geblokkeerd, gegevens worden verwijderd en andere maatregelen kunnen worden genomen. Pixel Giraffe Design
behoudt zich het recht voor dit naar eigen goeddunken te doen, zonder kennisgeving.
7. U erkent dat er geen arbeidsbetrekking, dienstverhouding, agentschap, samenwerkingsverband of welke professionele
relatie dan ook gecreëerd wordt tussen u en Pixel Giraffe Design doordat u inhoud of diensten levert of door het aangaan
van deze Overeenkomst of doordat u een account maakt, gebruik maakt van onze website of diensten. U bent op geen
enkele wijze bevoegd om Pixel Giraffe Design te binden, op welke wijze dan ook. Informatie op deze website wordt gratis
en slechts ter informatie aangeboden.

Artikel 22 – Materiaal aangeleverd door consument aan ondernemer
1. Consument mag aan ondernemer inhoud of materiaal aanleveren van fysieke, elektronische en/of intellectuele aard
(inclusief, maar niet beperkt tot, commentaar, suggesties, ideeën, vragen, layouts gemaakt door consument met Pixel
Giraffe Design producten, feedback) dat wordt geüpload, gemaild, verstuurd per post of op andere wijze wordt verstrekt
aan ondernemer, op de sociale media pagina’s van ondernemer of via andere gelieerde entiteiten (hier verder genoemd
‘Uw Verstrekte Inhoud’)
2. Consument mag inhoud aanleveren, zolang Uw Verstrekte Inhoud:
(a) geen inbreuk maakt op de rechten van een ander persoon of entiteit, obsceen, aanstootgevend of lasterlijk is, niet de
privacy van anderen schendt, discriminerend of discriminatie-bevorderend is, racistisch of schadelijk voor een
bepaald individu of groepen individuen, onrechtmatig is, bedreigend of intimiderend is, aanleiding geeft of kan geven
tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid, illegale activiteiten inhoudt, bevordert of kan bevorderen; of op
enigerlei wijze verwerpelijk of schadelijk kan zijn voor een entiteit;
(b) geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten, inside-informatie of voorkennis bevat of op andere wijze als
bedrijfseigen of vertrouwelijk kan worden beschouwd;
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(c) onjuiste of vervalste inhoud bevat, of waarvan u redelijkerwijs kunt vermoeden dat de informatie niet of niet volledig
correct is;
(d) geen politieke of andere vormen van actie- en campagnevoering inhoudt, noch enige vorm van wedstrijden, spellen,
commerciële exploitatie, enquêtes, of enige vorm van advertenties, commerciële aanbevelingen, sollicitaties,
vacatures of uitnodigingen of enige vorm die de infrastructuur, servers of de werking anderszins overbelast of kan
overbelasten;
(e) niet bestaat uit of de vorm heeft van een kettingbrief, massa-mailings, ‘junk’ of ‘spam’;
(f) geen computervirussen, grote hoeveelheden data, software of codes bevat die potentieel bedreigend kan zijn voor de
website, webwinkel, hardware of software doordat deze de werking daarvan mogelijk aantast, beschadigd, vernielt,
uitschakelt, onderbreekt of anderszins kan wijzigen of beïnvloeden of toegang verschaft tot delen die normaliter
zonder interventie niet toegankelijk, inzichtelijk zijn of gebruikt kunnen worden of kan leiden tot enige inmenging en
waarbij ondernemer zich het recht voorbehoud naar haar uitsluitend oordeel te bepalen of zij het gebruik onredelijk
acht. Voordat u de inhoud verstuurt, heeft u alle redelijke maatregelen genomen en inspanningen geleverd om
schadelijke elementen op te sporen en te verwijderen.
(g) niet in strijd is met deze Overeenkomst.
3. U dient uw naam of gebruikersnaam te plaatsen in relatie tot Uw Verstrekte Inhoud of u geeft hierbij toestemming aan
Pixel Giraffe Design en zijn medewerkers of geautoriseerde derden om uw naam of gebruikersnaam te publiceren bij Uw
Verstrekte Inhoud, indien wij hiervoor kiezen.
4. U mag zich niet voordoen als een ander persoon of entiteit, doen alsof u gelieerd bent aan een entiteit terwijl dit niet zo is,
een vals e-mailadres of valse contactgegevens (indien aangeleverd) gebruiken of op enigerlei wijze misleiden met
betrekking tot de oorsprong van een afzender of de inhoud.
5. Pixel Giraffe Design is niet verplicht Uw Verstrekte Inhoud te plaatsen of te gebruiken.
6. Wanneer u ons voorziet van inhoud, verleent u Pixel Giraffe Design en geautoriseerde derden en andere gebruikers
daarmee een niet-exclusief, royalty vrij, eeuwigdurend, onherroepelijk en volledig recht deze in sublicentie te geven om
Uw Verstrekte Inhoud te gebruiken in relatie tot en voor de uitvoer van het bedrijf (en er dus geen zaken als copyrights,
octrooien en dergelijke van toepassing zijn of geheimhoudingsplicht van toepassing is). Dit is inclusief, maar niet beperkt
tot, het recht Uw Verstrekte Inhoud te kopiëren, distribueren, over te brengen, openbaar te vertonen of publiekelijk uit te
voeren, afgeleide werken ervan te maken, reproduceren, wijzigen, aan te passen, te vertalen of er een nieuwe opzet van
te maken en daarbij uw naam of gebruikersnaam te plaatsen, in om het even welke vorm of welk medium of via welke
technologie dan ook. Eventuele vertalingen van Uw Versterkte Inhoud zijn mogelijk niet accuraat.
7. Pixel Giraffe Design maakt geen aanspraak op eigendomsrecht van Uw Verstrekte Inhoud.
8. Uw Verstrekte Inhoud is relevant, accuraat, constructief en passend bij het medium waarover of waardoor u het aanlevert.
9. Door aanlevering van Uw Verstrekte Inhoud garandeert u ondernemer dat u ofwel de eigenaar bent van of dat u over alle
rechten beschikt van Uw Verstrekte Inhoud, dan wel dat u garandeert dat de eigenaar van enig wereldwijd intellectueel
eigendomsrecht van Uw Verstrekte Inhoud volledig en effectief afstand heeft gedaan van al zijn rechten en onherroepelijk
en wetsgeldig u alle rechten heeft verleend voor de licenties zoals hierboven in dit lid beschreven. Als zodanig beschikt u
over alle noodzakelijk rechten, wereldwijd, onherroepelijk, eeuwigdurende en royalty-vrij, om zonder enige beperking Uw
Verstrekte Inhoud te kunnen gebruiken op de wijze die u uitvoert, waaronder, maar niet beperkt tot, aanleveren,
uploaden, posten, plaatsen, verzenden, toevoegen of inbrengen. Dit is met inbegrip van alle eventuele contractuele en
fiduciare relaties en vertrouwelijke informatie.
10. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat u, en niet ondernemer, verantwoordelijk is voor Uw Verstrekte Inhoud in welke vorm
of via welk kanaal ook, of dit nu publiekelijk of in besloten kring is aangeleverd. Indien Uw Verstrekte Inhoud enige
beperkingen met zich meebracht voor het gebruik, reproductie en/of de verspreiding ervan, bent u (en niet ondernemer)
verantwoordelijk voor de naleving van de licenties en beperkingen die van toepassing zijn. Bij eventuele claims van derden
zal Pixel Giraffe Design doorverwijzen naar u. U vrijwaart hierbij ondernemer en geautoriseerde derden voor alle
vorderingen, eisen, boetes en juridische consequenties die voortvloeien voor Uw Verstrekte Inhoud. Pixel Giraffe Design
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke inhoud dan ook die door u of enige andere derde is aangeleverd. U vrijwaart
Pixel Giraffe Design en alle medewerkers en geautoriseerde derden van alle vorderingen, eisen, boetes en claims
voortkomend uit Uw Verstrekte Inhoud, noch aanvaardt ondernemer of geautoriseerde derden verantwoordelijkheid en
aansprakelijkheid voor de juistheid, geldigheid, volledigheid en/of de kwaliteit van door consumenten aangeleverde
informatie en erkent dat het risico van nadeel of schade als direct of indirect gevolg van Uw Verstrekte Inhoud volledig bij
u ligt.
11. Meningen van gebruikers komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van Pixel Giraffe Design, u beseft en
erkent dit.
12. Pixel Giraffe Design gebruikt ook sociale media. U realiseert zich dat alle regels volgend uit dit document ook gelden voor
door u aangeleverde inhoud bij plaatsing op onze sociale media pagina’s voor zover deze niet strijdig zijn met de geldende
voorwaarden van het desbetreffende platform. U realiseert zich dat u onderworpen kunt zijn aan aanvullende
voorwaarden vanuit het sociale media platform in kwestie. U bent zich ervan bewust dat, ongeacht het medium dat u
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gebruikt voor de inhoud die u aanlevert, wij ons het recht voorbehouden deze te kunnen gebruiken, reproduceren,
kopiëren, publiceren, openbaar maken, herplaatsen, overbrengen, verspreiden via ieder medium dat eigendom is van Pixel
Giraffe Design of wat door ons gebruikt wordt. Bijvoorbeeld: Een lay-out die u heeft gemaakt en naar ons heeft verzonden
via e-mail kan door ons worden gebruikt om te plaatsen op de website, op sociale media of in onze nieuwsbrief ter
promotie van onze producten.
U bent zich ervan bewust dat het aanleveren van inhoud geenszins inhoudt dat er op enigerlei wijze sprake is van een
arbeidsbetrekking, dienstverhouding, agentschap, samenwerkingsverband of welke professionele relatie dan ook
gecreëerd wordt of bestaat tussen u en Pixel Giraffe. U bent op geen enkele wijze bevoegd om Pixel Giraffe Design te
binden, op welke wijze dan ook. Informatie wordt door u gratis aangeleverd en door kosteloos door ons gebruikt indien wij
daarvoor kiezen, er is geen sprake van enige vorm van compensatie voor het gebruik van Uw Verstrekte Inhoud.
Ondernemer behoudt zich het recht voor (maar niet de verplichting) om verstrekte inhoud van consumenten en
gebruikers naar eigen goeddunken te monitoren, verwijderen of aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving noch
toestemming. Wij bekijken aangeleverde inhoud niet met grote regelmaat en u erkent dat het voor ondernemer niet
mogelijk is de inhoud die door anderen is aangeleverd te controleren en te monitoren.
Wij behouden ons het recht voor om uw mogelijkheid inhoud aan te leveren te beperken of te staken, zowel op onze
website als op onze sociale media pagina’s, zonder kennisgeving en naar eigen goeddunken, op enig moment.
Indien u van mening bent dat de inhoud die een andere gebruiker heeft aangebracht op onze website of sociale media
pagina’s van Pixel Giraffe Design, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen door ons een e-mail te sturen of het
contactformulier op onze website in te vullen. Wij waarderen het als u daarbij duidelijk aangeeft waar wij de bewuste
inhoud kunnen vinden en daarbij een korte beschrijving geeft waarom u van mening bent dat de inhoud strijdig is met
onze Algemene Voorwaarden. Ons verwittigen van inhoud die volgens u niet strookt met onze Algemene Voorwaarden
houdt niet noodzakelijkerwijs in dat wij de inhoud ook verwijderen of aanpassen, maar wij verzekeren u wel dat wij, zo
snel als redelijkerwijs mogelijk, naar bewuste inhoud kijken en dan besluiten wat wij hiermee doen. Aangezien dit een
handmatig proces is en wij een kleine onderneming zijn, kan dit enige tijd duren. Het is voor ons onmogelijk alle
aangeleverde inhoud te beoordelen en doorlopend te monitoren, in ieder geval niet op een frequente basis. Wij
waarderen daarom de inbreng van onze bezoekers zeer!

Artikel 23 – Handelsmerken
1.
‘PIXEL GIRAFFE DESIGN’, merken en dienstmerken van Pixel Giraffe Design, de geschilderde giraffen, de gepixeleerde
giraffe en het “g” logo met de giraffehoorntjes zijn handelskenmerken van Pixel Giraffe Design. Alle Pixel Giraffe Design
handelskenmerken zijn het originele werk van Maaike van der Stappen/Pixel Giraffe Design. Het stelen en ongeoorloofd
gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal is strafbaar.
2.
Pixel Giraffe Design logo’s en handelsmerken mogen niet worden gebruikt in relatie tot enige andere derde partij,
producten of diensten zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Pixel Giraffe Design. Ieder gebruik voor een
bedrijf, zaak of dienst die niet van Pixel Giraffe Design is en waarbij de kans groot is dat het verwarring geeft bij
consumenten, of waarin de handelskenmerken ondernemer in diskrediet brengen, wordt uitdrukkelijk nooit toegestaan.
3.
Alle andere handelskenmerken (merknamen, logo’s, al dan niet gedeponeerd) die op de website pixelgiraffedesign.com
en de website van de webwinkel staan waarvan Pixel Giraffe Design niet de eigenaar is, zijn het eigendom van hun
respectievelijke eigenaars, welke al dan niet zijn verbonden met of gesteund worden door ondernemer of waarbij
ondernemer is aangesloten.

Artikel 24 – Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechtbepaling
1.
Onze website en de site van de webwinkel bevat materiaal dat eigendom is van ondernemer of waarvoor wij
beschikken over de noodzakelijke licenties om deze te kunnen plaatsen, vertonen en gebruiken. U verkrijgt voor
de inhoud een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en herroepelijke licentie voor toegang tot onze website en webwinkel
en om gebruik te maken van deze websites uitsluitend in overeenstemming met deze Overeenkomst. Beschermde inhoud
mag alleen op die wijze worden gebruikt zoals uitdrukkelijk is toegestaan in de Productlicentie, deze Algemene
Voorwaarden of wetgeving.
2.
Onze graphics die wij aanbieden (zowel gratis als voor de verkoop, laatstgenoemde veelal via onze webwinkel) kunnen
alleen worden gebruikt zoals uitdrukkelijk is toegestaan in onze Productlicenties (Engels: ‘Terms of Use’) en worden altijd
aangeboden met een niet-overdraagbaar en niet-exclusief recht om deze te mogen gebruiken. Auteursrechten en
eigendomsrechten worden in geen enkel geval overdragen en blijven in het bezit van Maaike van de Stappen/Pixel Giraffe
Design.
3.
Alle origineel ontworpen inhoud op onze website en webwinkel, inclusief, maar niet beperkt tot, teksten, logo’s,
ontwerpen en product listings, zijn oorspronkelijk gemaakt door Maaike van der Stappen en zijn wereldwijd
auteursrechtelijk beschermd en het auteursrecht blijft daarmee bij de oorspronkelijke maker.
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Inhoud op onze website of webwinkel die niet oorspronkelijk door Pixel Giraffe Design is gemaakt, zoals, echter niet
beperkt tot, afbeeldingen, gegevensverzamelingen, websitekenmerken, logo’s, handelskenmerken, functionaliteiten en
software, is het intellectuele eigendom van onze inhoudsleveranciers en andere derden en deze kunnen beschermd zijn
door internationale auteursrechten, patenten, geregistreerd zijn als handelsmerk of op enigerlei wijze vallen onder
intellectuele of andere eigendomswetgeving.
Pixel Giraffe Design benadrukt dat het niet is toegestaan om auteursrechtelijk beschermde producten te verveelvoudigen
(anders dan een enkele kopie voor eigen privégebruik of educatiedoeleinden vallend binnen een leerplan als zijnde
toelichting bij onderwijs dat uit naam van de overheid of door een rechtspersoon zonder winstoogmerk wordt gegeven).
Het is verboden om auteursrechtelijk beschermde zaken te reproduceren, kopiëren, importeren, exporteren, afgeleide
werken ervan te maken, publiekelijk te vertonen, te verkopen of op welke wijze dan ook dit recht over te dragen aan
anderen of te bewerken anders dan voor privédoeleinden, tenzij u bij aanschaf van de producten via onze
productlicenties een beperkt en niet-exclusief recht heeft gekregen dit wel te mogen doen (voor meer informatie
verwijzen wij u naar onze Productlicenties).
In het geval van schending van rechten van onze inhoudsleveranciers en geautoriseerde derden door consument, is
consument (niet Pixel Giraffe Design en zijn medewerkers) verantwoordelijk voor iedere schade voortkomend uit deze
rechtenschending.
Behoudens persoonlijk (niet commercieel) gebruik is het niet toegestaan enige informatie (met inbegrip van, maar niet
beperkt tot, software, afbeeldingen, teksten, namen, handelsmerken en video’s) van onze website pixelgiraffedesign.com
of onze webwinkel te kopiëren, te verveelvoudigen of te downloaden behoudens de producten die wij aanbieden en
uitdrukkelijk voor downloaden bedoeld zijn en consument daarmee beschikt over een productlicentie die een beperkt en
niet-exclusief recht verschaft wel materiaal te kunnen verspreiden (veelal in aangepaste vorm en beperkte mate, voor
meer informatie verwijzen wij u naar onze Productlicenties).
Alle rechten met betrekking tot de website, diensten, producten en alle materiaal van ondernemer die niet uitdrukkelijk
worden verleend in deze Overeenkomst of in de Productlicentie worden uitdrukkelijk voorbehouden. Niets mag zonder
uitdrukkelijke toestemming van ondernemer worden vermenigvuldigd, gekopieerd of openbaar gemaakt door middel van
druk, fotokopie, microfilm, via datadragers, de elektronisch weg of via welke andere wijze dan ook en evenmin in een
retrieval systeem worden opgeslagen, zonder de voorafgaande schriftelijke rechtmatige toestemming van ondernemer en
eventuele andere rechthebbenden. Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is bepaald, wordt deze toestemming wel
stilzwijgend verleend voor het citeren van gedeelten van teksten op de website, mits zonder winstoogmerk, indien
ondernemer niet in diskrediet wordt gebracht en met expliciete bronvermelding.
Indien u meent dat uw oorspronkelijke werk ongeoorloofd gebruikt, gekopieerd is of toegankelijk is gemaakt op onze
website of in onze producten en daarmee een inbreuk doet aan uw auteursrecht of intellectueel eigendom, neemt u dan
alstublieft contact op met ons. U kunt ons bereiken via e-mail: info@pixelgiraffedesign.com. Indien het zaken betreft bij
de webwinkel, neemt u dan alstublieft contact op met Digiscrap via info@digiscrap.nl. Pixel Giraffe Design is niet
betrokken bij de vormgeving en het beheer van deze website en verwijst onherroepelijk door naar desbetreffende
exploiteurs aangaande deze zaken.
Consument neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat ongeautoriseerde derden toegang
verkrijgen tot gedownloade producten. Een enkele kopie voor eigen gebruik als ‘back-up’ is toegestaan.
Het is verboden om de website, als geheel of gedeelten daarvan, te reproduceren, kopiëren, exploiteren, verkopen,
importeren of exporteren, afgeleide werken ervan te maken, openbaar te publiceren, rechten ervan over te dragen aan
anderen, te wijzigen, aan te passen of te downloaden (behalve de producten die expliciet bedoeld zijn voor downloaden),
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Pixel Giraffe Design, met uitzondering van page caching.
Het geheel van de website met alle content, inclusief maar niet beperkt tot, het uiterlijk, de samenstelling en de opmaak
van de website, is het exclusieve eigendom van Pixel Giraffe Design.
U gaat ermee akkoord u te houden aan alle auteursrechtelijke en andere eigendomsaanzeggingen en alle beperkingen die
samenhangen met de desbetreffende inhoud en dat u daar geen veranderingen in aanbrengt. U bent akkoord met het feit
dat u geen eigenaar bent en geen eigenaarsrechten verkrijgt van beschermde inhoud. Pixel Giraffe Design verleent u geen
enkel recht, zowel uitdrukkelijk als impliciet, voor het eigendom van Pixel Giraffe Design of dat van geautoriseerde derde
partijen, behalve deze die uitdrukkelijk worden toegestaan in de van toepassing zijnde Productlicentie.

Artikel 25 - De prijs
1. Ondernemer behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken prijswijzigingen in haar producten en diensten door te
voeren, op enig moment, zonder voorafgaande kennisgeving. Echter, binnen de periode in het aanbod vermelde
geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens
prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven of waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op
de financiële markt waar ondernemer geen invloed op heeft. In het laatste geval noemt ondernemer bij het aanbod dat de
genoemde prijs een richtprijs is.
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In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan
schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden.
Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod
vermeld.
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. U erkent dat Pixel Giraffe Design haar
medewerkers en geautoriseerde derden (waaronder de eigenaren van de e-commercewebsite waar ondernemer haar
webwinkel exploiteert) niet verantwoordelijk zijn voor deze prijsverschillen en eventuele verkeerde berekeningen,
bijkomende lokale belastingen of wijzigen in valutaomrekeningen. Valuta, belastingen en softwareberekeningen liggen
buiten controle van ondernemer en u erkent dit.
Pixel Giraffe Design of Digiscrap.nl geeft soms kortingen op prijzen. Deze kortingen zijn veelal tijdelijk en kunnen een enkel
product betreffen of meerdere producten of een korting op het totale bedrag van de bestelling en er kunnen aanvullende
voorwaarden of uitzonderingen van toepassing zijn. Pixel Giraffe Design zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht
nemen om duidelijk te maken in welke situaties en welke perioden kortingen van toepassing zijn. Aan deze kortingen
kunnen geen rechten worden ontleend.
Pixel Giraffe Design behoudt zich het recht voor om kortingen al dan niet te verstrekken. Er kunnen geen rechten worden
ontleend aan het missen van een periode waarin een product tijdelijk gratis of goedkoper beschikbaar was.
In het geval van een menselijke fout of een fout vanuit gebruikte software behoudt ondernemer zich het recht voor de
eventuele bijkomende kosten in rekening te brengen bij consument.

Artikel 26 – Risico van verlies
1. U erkent dat enkel u (niet ondernemer) verantwoordelijk bent voor de juiste opslag van de producten vanaf het moment
dat u deze gedownload heeft van de webwinkel. Ondernemer kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden
voor verlies van of schade aan producten vanaf het moment dat zij zijn gedownload. Verloren of beschadigde producten
kunnen vanaf dat moment wel opnieuw worden aangeschaft, waarbij consument de volledige kosten op zich neemt,
indien deze producten nog beschikbaar zijn.
2. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de e-commercewebsite Digiscrap.nl tot het moment
van (digitale) bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Digiscrap.nl bekend gemaakte
vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor meer informatie verwijzen wij naar digiscrap.nl of
diens eigenaren.
3. Pixel Giraffe Design behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, bepaalde producten op enig moment niet meer
aan te bieden, zonder voorafgaande kennisgeving of producten met een gewijzigde prijs aan te bieden.

Artikel 27 - Levering en uitvoering
1. Levering en uitvoering van betaalde producten geschied via digiscrap.nl. Wij verwijzen naar de algemene voorwaarden
en de beheerders van deze website voor meer informatie.
2. Digiscrap.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van
bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Digiscrap tracht alle bestelde
producten direct na een succesvolle betaling automatisch te verzenden ten behoeve van downloaden en zijn daarmee
doorgaans direct na een succesvolle betaling beschikbaar voor consument.
3. Bij eventuele fouten in het automatische systeem zal Digiscrap zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk nadat zij kennis
hebben genomen van de gebrekkige levering van het product dit alsnog herstellen.
4. Uitzondering op lid 2 geldt voor handmatige overschrijvingen. Dan zal de digitale levering door Digiscrap binnen twee (2)
werkdagen na de succesvolle betaling plaatsvinden.
5. Consument heeft de plicht om geconstateerde fouten of afwijkingen in het betalingssysteem onverwijld aan Digiscrap te
melden.
6. Als plaats van levering geldt het e-mailadres dat de consument aan de Digiscrap.nl kenbaar heeft gemaakt. Het is de
verantwoordelijkheid van consument om ondernemer en Digiscrap.nl van een correct en actueel emailadres te voorzien.
7. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden is vermeld, zal de Digiscrap.nl
geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere
leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel
slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling
geplaatst heeft bericht van Digiscrap.nl. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te
ontbinden en recht op eventuele compensatie van al betaalde gelden. Noch Digiscrap noch Pixel Giraffe Design en haar
medewerkers zijn echter aansprakelijk voor eventuele andere kosten of schade als direct of indirect gevolg van het niet
kunnen leveren van het product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, (risico van) winstderving, ook niet als consument
ondernemer of Digiscrap hier van tevoren over verwittigd heeft.
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8.
9.

Na ontbinding zal, conform het vorige lid, Digiscrap.nl het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
Indien levering van een besteld product blijven onmogelijk blijkt te zijn, zal Digiscrap.nl het eventueel reeds betaalde
bedrag door consument, binnen 14 dagen terugbetalen aan consument.

Artikel 28 – Betaling
1. Betalingen geschieden via digiscrap.nl. Wij verwijzen naar de algemene voorwaarden en de beheerders van deze
website voor meer informatie. Voor meer informatie verwijzen wij naar deze website en diens eigenaren.
2. De consument is gehouden het verschuldigde bedrag te voldoen op het ogenblik dat de bestelling geplaatst wordt, ter
bevestiging van zijn aanbod tot het sluiten van de overeenkomst, met uitzondering van handmatig overboeken. Bij
handmatig overboeken dient het verschuldigde bedrag binnen tweeënzeventig (72) uur, te rekenen vanaf het versturen
van de bevestigingsemail, Digiscrap te bereiken. Indien dit niet het geval is, behoudt Digiscrap zich het recht voor de
bestelling te annuleren.
3. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze betalingstermijn aan op de dag nadat de
consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
4. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer
dan 50% van de prijs van het product. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen
gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling
heeft plaatsgevonden.
5. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Digiscrap te
melden.
6. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Digiscrap heeft gewezen
op de te late betaling en Digiscrap de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn
betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog
verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte
buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande
bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van €
40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
7. Verschuldigde bedragen aan ondernemer voor de aanschaf van Pixel Giraffe Design producten kunnen op de volgende
wijzen worden betaald via Digiscrap (www.digiscrap.nl):

IDeal (alleen Nederland) [Icepay]

Mister Cash (alleen België) [Icepay]

Bancontact (alleen België) [Icepay]

PayPal

Handmatig overboeken
8. Digiscrap kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden en/of wijzigen. Andere betalingsmogelijkheden zullen
in dat geval duidelijk kenbaar worden gemaakt via de website van Digiscrap.
9. Tot het moment dat aan betaling van het volledige aan ondernemer verschuldigde bedrag is voldaan, blijft het product
eigendom van Pixel Giraffe Design. Indien betaling om welke reden dan ook wordt gestorneerd, dan blijft of wordt het
bestelde product direct en automatisch (wederom) eigendom van Pixel Giraffe Design.

Artikel 29 - Productlicenties
1. IN HET DOCUMENT PRODUCTLICENTIES WORDT HET GEBRUIK DAT IS TOEGESTAAN EN DE PRODUCTVERGUNNINGEN
UITEENGEZET. DOOR ONZE PRODUCTEN TE DOWNLOADEN EN TE GEBRUIKEN VERKLAART U DAT U ONZE
PRODUCTLICENTIES HEEFT GELEZEN, BEGREPEN EN ER EXPLICIET MEE AKKOORD GAAT.
2. Op onze producten kan een licentie voor persoonlijk gebruik (PU, personal use) of voor commercieel gebruik (CU of
commercial use, hiervan bieden wij twee varianten aan) van toepassing zijn, waarbij de licentie voor commercieel gebruik
altijd inclusief de licentie voor persoonlijk gebruik is. Voor enkele producten zijn meerdere licenties beschikbaar. Welke
licenties van beschikbaar zijn vindt u in de productbeschrijving en u kunt dan bij sommige producten een keus voor een
bepaalde licentie maken, afhankelijk van waarvoor u het wilt gebruiken. Producten waarvoor u een CU-licentie aanschaft
zijn doorgaans duurder dan producten bedoelt voor persoonlijk gebruik. Indien slechts één soort licentie beschikbaar is, is
dit zichtbaar in de bestandsnaam van het product. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze Productlicenties.
3. Het actuele document Productlicenties kunt u vinden op de website pixelgiraffedesign.com. Een beknopt overzicht van de
bij het desbetreffende product beschikbare licenties worden toegevoegd aan de download. Indien meerdere licenties
beschikbaar zijn, ligt de verantwoordelijkheid bij consument het product te gebruiken conform de licentie die hij heeft
aangeschaft.
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4.

5.
6.

Ondernemer behoudt zich het recht voor dePproductlicenties naar eigen inzicht op enig moment aan te passen, zonder
voorafgaande kennisgeving. De meest actuele versie vervangt, direct nadat deze beschikbaar is op de website
pixelgiraffedesign.com, de oudere versie(s). Consument dient zich aan de licenties te houden die gelden voor de producten
die hij in zijn bezit heeft en gebruik van de producten houdt daarmee expliciet in dat consument akkoord gaat met de
actuele voorwaarden, ook al zou hij deze nog niet gelezen hebben.
Enkel consument is verantwoordelijk voor het naleven van de licenties en enkel consument is aansprakelijk voor eventuele
schade als gevolg van zijn schenden van de licenties van de producten van ondernemer.
In het geval dat er tegenstrijdige voorwaarden staan beschreven in onze Productlicenties en deze Voorwaarden, zullen de
Algemene Voorwaarden leidend zijn.

Artikel 30 – Links naar andere websites en diensten van derden
1. De website pixelgiraffedesign.com kan links bevatten naar andere websites. Deze worden u aangeboden omdat deze onze
bezoekers mogelijk zouden kunnen interesseren of voor uw gemak. U realiseert zich dat deze links en de publicatie van
andere websites niet noodzakelijkerwijs inhouden dat Pixel Giraffe Design enige connectie of belang heeft bij deze
website, een relatie heeft tot de eigenaren achter betreffende website of de betreffende website beheert of exploiteert.
2. U realiseert zich dat wanneer u deze links gebruikt u pixelgiraffedesign.com verlaat en dat ondernemer geen invloed heeft
op de andere websites en niet verantwoordelijk is voor de inhoud en werking van deze sites (inclusief, maar niet beperkt
tot het privacybeleid van deze websites en de juistheid van informatie op deze websites). Meningen op deze websites
komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van ondernemer.
3. Het gebruik maken van links, bezoeken van andere websites en gebruikmaken van diensten of toegang tot inhoud van
derden is volledig voor eigen risico. U verklaart hierbij zelf (en niet ondernemer) verantwoordelijk te zijn voor eventuele
schade die het gevolg kan zijn van het gebruik maken van een link en een bezoek aan ander websites en het gebruik
maken van diensten van derden. Wij raden u aan altijd alert te zijn en altijd de privacyverklaringen en algemene
voorwaarden van de website in kwestie te lezen.
4. Sommige functionaliteiten op onze website worden beschikbaar gesteld of geleverd door een derde partij. Wanneer u
gebruik maakt van bepaalde functionaliteiten of diensten, kan het zijn dat geautoriseerde leveranciers deze geheel of
gedeeltelijk uitvoeren. U begrijpt en geeft hierbij toestemming dat deze geautoriseerde derden uw gegevens kunnen
gebruiken voor het specifieke doel of dienst waar u gebruik van wilt maken. U begrijpt dat u kunt worden onderworpen
aan aanvullende voorwaarden wanneer u van deze diensten of inhoud van derden gebruik maakt of u zich daartoe
toegang verschaft. U verklaart hierbij u zich te zullen houden aan de voorwaarden die deze geautoriseerde partijen stellen.
Deze partijen kunnen tevens hun eigen privacybeleid hebben. Wij raden u aan deze te lezen als u wilt weten hoe zij
omgaan met en gebruik maken van uw gegevens. U realiseert zich dat ondernemer geen directe invloed heeft op deze
leveranciers en ondernemer biedt geen enkele garantie of verklaring met betrekking tot de kwaliteit van diensten en
inhoud van deze derden. Pixel Giraffe Design accepteert dan ook geen verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid voor
welke schade dan ook, op welke wijze dan ook veroorzaakt, als gevolg van het gebruik maken van links op onze website,
het gebruik maken van diensten van derden of als u zich toegang verschaft tot inhoud van derde partijen, ook niet als u
ons daarvan van tevoren over een risico of mogelijke schade heeft geïnformeerd.
5. U bent persoonlijk verantwoordelijk voor het naleven van alle wettelijke verplichtingen en eisen met betrekking tot het
gebruik van diensten van derde partijen en met betrekking tot de toegang van inhoud van derde partijen.

Artikel 31 – Links naar pixelgiraffedesign.com
1. U heeft een gelimiteerd, herroepbaar en niet-exclusief recht op een hyperlink of verwijzing te plaatsen naar
pixelgiraffedesign.com of naar onze webwinkel, zolang u zich houdt aan onderstaande voorwaarden:
a) de link of verwijzing wordt geplaatst vanuit een website of geprinte media waarvan u de eigenaar bent of u
geautoriseerd bent een link of verwijzing te plaatsen;
b) de link op geen enkele wijze suggereert dat er een vorm van samenwerking of ander verband (inclusief, zonder
beperking, partnerships, samenwerkingsverbanden of professionele relatie) noch suggereert dat wij onze
goedkeuring hebben gegeven als dit niet het geval is;
c) de link dusdanig is dat er geen schade optreedt betreffende onze reputatie en Pixel Giraffe Design, haar producten of
diensten of geautoriseerde partners op valse, misleidende of anderszins beledigende of oneerlijke wijze portretteert;
d) er geen commercieel gewin van uw zijde of die van uw werkgever mee gemoeid is, tenzij Pixel Giraffe Design daartoe
uitdrukkelijk schriftelijke toestemming voor heeft verleend.
2. Ondernemer behoudt zich het recht voor de toestemming voor de verwijzingen en links te allen tijde, naar eigen
goeddunken, in te trekken, zonder voorafgaande kennisgeving.
3. Framing of mirroring van pixelgiraffedesign.com is verboden.

17

4.

5.

Het plaatsen van directe downloadlinks voor onze producten (met inbegrip van gratis producten, de zogenaamde freebies)
is verboden. U kunt wel een link plaatsen naar onze website of webwinkel waar het product of desbetreffende freebie te
vinden is.
U realiseert zich dat het plaatsen van hyperlinks of verwijzingen naar onze website, webwinkel en producten, via welk
medium ook, niet betekent dat er een professionele relatie van welke vorm dan ook (inclusief, maar niet beperkt tot, een
arbeidsrelatie of partnership) bestaat of wordt gecreëerd.

Artikel 32 – Vrijgeven van persoonlijke informatie
1.

2.

3.

4.

Persoonlijke informatie wordt niet door ondernemer vrijgegeven, tenzij: de wet anders bepaald; ondernemer daartoe
verplicht wordt gesteld door een daartoe geautoriseerde partij; of u daar zelf het verzoek toe doet. In laatst genoemde
geval kunnen wij alleen informatie betreffende uzelf waarover wij beschikken geven (niet over andere consumenten).
Ondernemer neemt passende maatregelen om persoonlijke gegevens van consument te beschermen tegen oneigenlijk
gebruik of onbedoelde openbaring. Voor meer informatie over ons privacybeleid, verwijzen wij naar het document
Privacybeleid, dat te vinden is op onze website.
U realiseert zich dat geen enkele methode van overdracht via het internet of elektronische opslagmethode volledig veilig
en 100% zekerheid biedt. Ondernemer accepteert geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van ongeautoriseerde
en/of illegale toegang tot en gebruik van uw gegevens.
Voor informatie betreffende betalingssystemen en de webshop verwijzen wij naar digiscrap.nl en diens eigenaren.

Artikel 33 – Klachtenregeling
1. Producten worden met de grootst mogelijke zorg door Pixel Giraffe Design gemaakt. Zij worden uitdrukkelijk geleverd in
de staat waarin deze zijn, zonder enige impliciete of expliciete garantie, voor zover de wet dit toestaat, met inbegrip van,
maar niet beperkt tot, garanties van verkoopbaarheid, winst, geschiktheid voor een bepaald doel en foutloosheid.
2. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht
overeenkomstig deze klachtenprocedure.
3. Pixel Giraffe Design erkent elektronische communicatie. De geldigheid van communicatie of de juridische aspecten zullen
niet ontzegd worden door Pixel Giraffe Design vanwege slechts het feit dat deze elektronisch is.
4. Klachten specifiek gericht aan Pixel Giraffe Design kunnen bij voorkeur elektronisch worden gemeld via
info@pixelgiraffedesign.com of via het contactformulier op de website. In de onderwerpregel vemeldt consument bij
voorkeur ‘klacht’.
5. Indien het klachten betreft met betrekking tot de website waar ondernemer haar webshop heeft gelokaliseerd, betalingen
en diensten van of vanuit digiscrap.nl dient consument zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk contact op te nemen met
Digiscrap. Pixel Giraffe Design zal in het geval van klachten die bij haar binnenkomen maar die gericht zijn aan het adres
van Digiscrap of daar behoren consument doorverwijzen naar Digiscrap. Ook Digiscrap erkent elektronische communicatie.
Klachten gericht aan Digiscrap kunnen bij voorkeur elektronisch worden kenbaar gemaakt middels via het contactformulier
op de winkel website van Digiscrap: http://winkel.digiscrap.nl. Voor meer informatie kan tevens contact opgenomen
worden met de klantenservice van Digiscrap per telefoon op nummer: 074 – 7114773. Ingediende klachten zullen zo
spoedig als redelijkerwijs mogelijk in behandeling worden genomen.
5. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, bij voorkeur zo spoedig als redelijkerwijs
mogelijk maar uiterlijk binnen twaalf (12) maanden vanaf de datum waarop de oorzaak van de klacht, de claim of het
probleem ontstond, aanhangig te worden gemaakt, of deze zijn voor altijd uitgesloten, voor zover de wet dit toestaat.
Consument dient een klacht duidelijk en volledig beschreven in bij ondernemer binnen de gestelde termijn.
6. Voor reclamaties met betrekking tot producten geldt dat deze binnen vijf (5) dagen na de aanschaf (geteld vanaf het
moment van de download) aanhangig dienen te worden gemaakt, of deze zijn voor altijd uitgesloten. Nadat de consument
de gebreken heeft geconstateerd, dient consument deze binnen genoemde termijn van vijf (5) dagen volledig en duidelijk
omschreven in te dienen bij ondernemer.
7. Pixel Giraffe Design zal op een eerlijke en openlijke wijze communiceren met haar klanten en op oprechte wijze
overeenkomsten aangaan.
8. Pixel Giraffe Design streeft naar een zo spoedig als redelijkerwijs mogelijke beantwoording en afhandeling van klachten.
Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt dan twee (2) weken, wordt door de ondernemer binnen de
termijn van twee (2) weken geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer
uitvoerig antwoord kan verwachten. Indien door overmacht of langdurige afwezigheid ondernemer voor een periode
langer dan twee (2) weken niet in staat is een klacht in behandeling te nemen of een ontvangstbevestiging te sturen zal
ondernemer consument hier zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk later alsnog antwoorden. Pixel Giraffe Design is een
eenmanszaak en bij bijvoorbeeld vakanties kan de termijn van 14 dagen mogelijk worden overschreden. Klachten kunnen
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9.

tevens worden ingediend bij Digiscrap, welke een uitgebreidere bereikbaarheid heeft; echter als het zaken betreft
specifiek gericht aan het adres van Pixel Giraffe Design of ter afhandeling van Pixel Giraffe Design, zullen zij alsnog
verwijzen naar ondernemer.
De consument dient de ondernemer in ieder geval vier (4) weken de tijd te geven na ontvangst van de klacht om de klacht
in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Pixel
Giraffe Design streeft ernaar een klacht redelijkerwijs en onder voorbehoud, binnen deze vier (4) weken te hebben
behandeld en afgerond.

Artikel 34 - Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen, voortkomende of verband houdende met onze website, producten en diensten zullen ter uitsluitende
beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.
3. Wanneer een klacht van consument met betrekking tot een product gegrond verklaard wordt, kan uitsluitend aanspraak
gemaakt worden op herstel en vervanging van dit product. Indien dit niet mogelijk is, zal Pixel Giraffe Design een
gelijkwaardig product of een tegoedbon verstrekken waarbij de keuze bij consument ligt. Gezien de aard van de producten
wordt er in principe geen terugbetaling gedaan, ondernemer kan hiervoor echter uit coulance wel voor kiezen maar is
daartoe niet verplicht.

Artikel 35 - Wijziging in de voorwaarden
1. Pixel Giraffe Design streeft naar voortdurende verbetering van haar diensten en producten. Als gevolg daarvan behoudt
ondernemer zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande
berichtgeving, te allen tijde aan te passen.
2. Wijzigingen van onze voorwaarden worden effectief op de datum dat ze openbaar worden gemaakt op onze website. Door
na deze datum onze website te bezoeken en gebruik te maken van onze diensten en producten wordt u geacht de meest
actuele versie automatisch te aanvaarden en gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat deze Algemene Voorwaarden
bindend zijn (ook al heeft u deze nog niet gelezen). Wij raden u aan met enige regelmaat de actuele Algemene
Voorwaarden op de website te lezen en u zich ervan te verzekeren dat u zich in de eventuele aanpassingen en wijzigingen
kunt vinden. Indien dat niet het geval is, dient u geen gebruik te maken van onze producten en diensten.

Artikel 36 - Identiteit en bereikbaarheid van de ondernemer
Maaike van der Stappen/Pixel Giraffe Design
KvK-nummer: 67012183
E-mailadres: info@pixelgiraffedesign.com
Verkoop van onze producten vindt plaats via Digiscrap digitaal scrappen: http://winkel.digiscrap.nl
U kunt de eigenaren bereiken via:
Digiscrap
Doddegras 14
7623 DL Borne
Telefoonnummer: 074-711 4773
E-mailadres: info@digiscrap.nl
KvK-nummer: 55080324
Btw-identificatienummer: NL137714051B01

© Pixel Giraffe Design
Versie 1.0- november 2016
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