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Door nu goede afspraken te maken, voorkom je achteraf onduidelijkheden. Wij willen graag het

volgende afspreken:

● Onze prijzen staan vast zolang er tijdens de sessies geen grote veranderingen tot stand

komen.

● Wij factureren het totaalbedrag per sprint 100% op voorhand.

● Betaling per bank binnen 14 dagen na factuurdatum.

● Aanvang van de werkzaamheden begint na ontvangst van de betaling.

● Bovenstaande begroting heeft een geldigheidsduur van 30 dagen. Alle genoemde

bedragen zijn gebaseerd op het huidige kostenniveau. Alle genoemde bedragen zijn

exclusief 21% BTW. Meerwerk o.b.v. nacalculatie en goedkeuring. Uitvoering van de

werkzaamheden begint na ontvangst van schriftelijk akkoord en betaling.

● Bij oplevering mag de nieuwe functionaliteit maximaal 2 weken getest worden. Bij niet

testen wordt de nieuwe functionaliteit na 2 weken als akkoord beschouwd, tenzij

anders overeengekomen. De testperiode begint zodra de nieuwe functionaliteit

beschikbaar is ter test voor opdrachtgever. Eventuele problemen en/of fouten in onze

ontwikkelingen zoals beschreven in het functioneel ontwerp worden tijdens de

testperiode kosteloos gerepareerd. Daarna worden mogelijke reparaties op basis van

nacalculatie gefactureerd.

● Het is opdrachtgever niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

van beeproger, om gedurende de periode waarin beeproger werkzaamheden voor de

opdrachtgever verricht, alsmede gedurende een periode van 12 maanden na afloop

daarvan, op (in)directe wijze een arbeidsovereenkomst aan te gaan met

personeelsleden van beeproger, dan wel  personeel te bewegen het dienstverband met

beeproger te beëindigen.

● In geval van overtreding van voorgaand punt  is de opdrachtgever aan beeproger een

directe opeisbare boete van € 50.000,- per overtreding verschuldigd. Vermeerderd met

een boete van € 500,- per dag of een gedeelte daarvan voor iedere dag dat de

overtreding voortduurt.

● Indien de betaling na 5 werkdagen na 1e herinnering uitblijft, zullen wij de lopende

werkzaamheden opschorten tot het moment dat het openstaande factuurbedrag is

voldaan.



● Ten aanzien van support van browsers is onderstaande van toepassing:

○ Desktop browsers:

■ Google Chrome: laatste 2 versies,

■ Apple Safari: laatste 2 versies,

■ Microsoft Edge: laatste 2 versies

● Voor mobiele browsers (indien van toepassing):

○ Android: laatste 2 versies of

○ Chrome voor de meeste recente stock Android versies,

○ iOS� laatste 2 versies van Safari en

○ de laatste 2 versies van Chrome voor de meest recente versie van iOS

• Best effort ondersteuning (functioneel werkend, specifieke features zouden

niet kunnen werken)

� Microsoft Internet Explorer 10 (support eindigt na April 2019� en 11

� Opera Browser (laatste 2 versies)

� Browsers met meer dan 0.25% gebruik gebaseerd op https://caniuse.com/usage-table

• Pixel-perfect. Nog niet eens zo lang geleden was dat het hoogst haalbare

voor een front end ontwikkelaar. Maar websites worden responsive, moeten zich aan

verschillende devices – desktop, tablet, smartphone – aanpassen. Daarmee wordt

een-op-een match tussen design en technische realisatie praktisch onmogelijk.

beeproger zal er altijd naar streven om ‘visueel’ zo dicht mogelijk op het ontwerp te

zitten.

• beeproger is in geen enkel geval verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor

eventuele gevolgen en kosten die voortvloeien uit samenwerkingen met

externe partijen en is nimmer opdrachtgever voor de externe partij.

• beeproger is een geregistreerde handelsnaam van Four Lemons BV.

Opdrachtnemer voor dit project is beeproger geregistreerd bij de Kamer van

Koophandel Groningen onder nummer 59315377


