BETALINGSBETINGELSER OG HANDELSBETINGELSER
Alle fakturaer udsendes som et link til en online fil. Fakturaen sendes pr. mail gennem dinero.dk. Det er derfor en
betingelse at kunden kan modtage mails.
Det er kundens eget ansvar, at tilsikre at fakturamailen ikke ender i spamfilteret og bliver betalt rettidigt.
Afhængigt at opgaven størrelse, kan der i visse tilfælde forlanges forudbetaling eller ratebetaling, typisk ved opgaver på over 10.000 kroner. Dette aftales med den enkelte kunde.
Betalingsfristen er netto 8 dage på alle fakturaer.
Ved månedsafregning, afregnes der altid den 20. i måneden, med 8 dages betalingsfrist.
Overskrides betalingsfristen fremsendes betalingspåmindelse efter 3 dage.
Rykkergebyret er 100 DKK for 1. og 2. rykker, med en betalingsfrist på 8 dage.
Efter 2. rykker overgår fordringen til inkasso. Alle gebyrer, renter mv. som vil komme på i forbindelse med overdragelsen til inkassobureauet og derefter, har MOMO Graphic Design ingen indflydelse på.
Tilbudsgivning
Tilbud er som udgangspunkt gældende for 30 dage med mindre andet aftales.
Ved brug af samarbejdspartnere (såsom tekstforfattere, fotografer og udviklere) afregnes der som udgangpunkt
altid direkte mellem samarbejdspartner og kunde.
MOMO Graphic Design hæfter IKKE for udgifter fra samarbejdspartnere som er en del af et projekt. Dvs. aflyses et
projekt hvor der bruges samarbejdspartner, som f.eks. fotograf, tekstforfatter, skiltemand, tøjproducent eller andet,
vil det være samarbejdspartnerens handelsbetingelser som er gældende.
Tilbud som er accepteret men som kunden ikke ønsker at benytte, vil blive opkrævet for den brugte tid på projektet samt de udgifter der måtte være opstået, udfra to muligheder:
a) Ved projekter på mere end 20 timers arbejde, vil der blive opkrævet 50 % af prisen ved aflysning, så frem tilbuddet er accepteret og igangsat.
b) Opkrævning for aflyste projekter indeholder bl.a. udgifter så som:
•
•
•
•

brugt tid på møder, planlægning og research
Indkøb af fx tryksager, vareprøver, plugins, temaer eller andet indkøb til projektet
Tid brugt hos samarbejdspartnere, såsom tekstforfattere, fotografer og udviklere
Udgifter til samarbejdspartnere i de tilfælde hvor bestillingen og betalingen foregår gennem MOMO Graphic
Design.
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