GEBRUIKSVOORWAARDEN
APORTFOLIO
ALGEMENE VOORWAARDEN APORTFOLIO
Artikel 1: Algemene bepalingen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan als opdrachtnemer At Home Publishers
bvba, hebbende als ondernemingsnummer BE 0817 503 528.
De opdrachtgever is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht geeft tot
het uitvoeren van een opdracht.
Op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten, zijn deze voorwaarden steeds van
toepassing.
Afwijkende bedingen of eigen voorwaarden van de opdrachtgever maken slechts deel
uit van de overeenkomst indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door de
opdrachtnemer zijn aanvaard.
Artikel 2: Opdracht
APortfolio is een web-to-print applicatie die de opdrachtgever toelaat om via een
CMS-interface boeken samen te stellen op basis van reportages met eigen projecten
en hiervoor drukopdrachten te geven. De opdrachtnemer verbindt zich ertoe om op
basis van aangeleverde teksten en beelden reportages te layouten en na goedkeuring
van de opdrachtgever aan te bieden op diens CMS-interface.
De opdrachtgever krijgt na ingave van zijn gebruikersnaam en paswoord toegang tot
de CMS-webpagina’s van APortfolio. Voor de samenstelling van het boek heeft de
opdrachtgever de keuze uit meerdere covers en artikels.
De verbintenis neemt een aanvang op datum van ondertekening van de offerte door de
opdrachtgever.
De opdrachtnemer verbindt zich ertoe een gelayout artikel voor te stellen aan de
gebruiker binnen een termijn van 20 werkdagen na ontvangst van beelden en teksten
die voldoen aan de technische fiche van APortfolio. Na goedkeuring van elk gelayout
artikel (twee correctierondes) wordt dit opgeslagen in de databankstructuur van
APortfolio en kan de opdrachtgever via de CMS dit in een te drukken boek integreren.
Binnen een tijdspanne van 1 (één) maand dienen hierop opmerkingen te worden
geformuleerd, bij gebreke waaraan dit wordt beschouwd als een stilzwijgende
goedkeuring. Op vraag van de opdrachtgever kunnen daarna ook nog wijzigingen in
het artikel doorgevoerd worden. Deze worden, net als wijzigingen na een tweede
correctieronde, gefactureerd per pagina (tarieven zie servicing).
APortfolio toont de opdrachtgever een digitale preview van elk boek vooraleer de
drukopdracht gegeven wordt. De opdrachtgever is gehouden de digitale preview
zorgvuldig te controleren. Goedkeuring van de opdracht na ontvangst van de preview

geldt als erkenning dat de opdracht correct is uitgevoerd. Na het verzenden van de
drukopdracht kunnen geen correcties of aanpassingen meer doorgevoerd worden.
Een artikel/reportage bestaat uit een veelvoud van 4 pagina’s.
Per artikel/reportage dienen volgende gegevens verplicht te worden aangeleverd:
hogeresolutiefoto’s (min 300 dpi, 250x180 mm), titel van het project, naam fotograaf
Per artikel/reportage kunnen volgende gegevens optioneel worden aangeleverd:
inleidende tekst, hoofdtekst, quotes, vereenvoudigde plannen, technische gegevens,
gebruikte materialen en merken …
De artikels worden aangevuld met 4 verplichte pagina’s: voorwoord (standaard met
naam architect, kan gepersonaliseerd worden), inhoud, colofon, 1 paginagrote foto.
Artikel 3: Facturatie
Na ondertekening van de offerte wordt een voorschot aangerekend van 500 euro.
Deze voorschotfactuur dient te worden betaald binnen de 10 dagen en wordt in
mindering gebracht op de facturen volgend op bestellingen en op een eventuele
eindfactuur. Facturen betreffende extra servicing (artikel 3) dienen eveneens te
worden betaald binnen de 10 dagen.
De bestelling wordt vervolgens gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden zoals
vermeld in huidige voorwaarden en overeenkomstig de gekozen formule, en zoals
gespecifieerd in de drukopdracht. De betaling gebeurt bij het geven van de
drukopdracht, waarna de factuur wordt bezorgd.
De opdrachtnemer behoudt zich evenwel uitdrukkelijk het recht voor om de
overeengekomen prijzen te verhogen na afsluiten van de opdracht indien een of meer
kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge
voorzienbare omstandigheden.
Voorschotfacturen, eventuele facturen met betrekking tot servicing en eventuele
eindfacturen dienen uiterlijk binnen de 10 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om betaling ervan te eisen, vooraleer
over te gaan tot verzending van bestellingen.
De opdrachtnemer is gerechtigd om de uitvoering van zijn verbintenissen met
onmiddellijke ingang op te schorten indien de opdrachtgever zijn verplichtingen,
waaronder zijn betalingsverplichting, niet naleeft.
In geval van gedeeltelijke of gehele niet-betaling van de factuur binnen de gestelde
termijn is vanaf de vervaldatum van rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd ten belope van 10%. Eveneens is
van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een forfaitaire
vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag, onverminderd
het recht van de opdrachtnemer om een hogere vergoeding te vorderen.
Artikel 4: Prijzen

Een gedrukt boek telt minimaal 48 en maximaal 248 binnenpagina’s ((inclusief 4
verplichte pagina’s*, 175x250mm, 4/4 150 g offset 4/0) en 4 endsheets (170g offset).
Standaardafwerking is: genaaid, bedrukte hardcover (120 g Wibalin Natural White
4/0+vernis+2,4 mm eskaboard), individueel verpakt in krimpfolie
Drukprijzen in functie van het aantal binnenpagina’s en de te drukken oplage:
PAG/AANTAL
48
76
96
124
152
176
192
220
248

10
€ 86
€ 99
€ 105
€ 114
€ 123
€ 130
€ 135
€ 144
€ 153

20
€ 62
€ 70
€ 76
€ 83
€ 91
€ 98
€ 103
€ 111
€ 119

30
€ 46
€ 53
€ 58
€ 65
€ 73
€ 80
€ 83
€ 90
€ 97

51
€ 38
€ 45
€ 48
€ 54
€ 60
€ 65
€ 68
€ 74
€ 80

75
€ 35
€ 41
€ 45
€ 51
€ 57
€ 62
€ 65
€ 71
€ 77

101
€ 29
€ 34
€ 38
€ 43
€ 48
€ 53
€ 56
€ 61
€ 67

Opties per stuk
Bookmark (leeslint): € 0,95
Bedrukte endsheets: € 2,90
Afwerking met linnen cover in plaats van bedrukte hardcover
AANTAL
Per stuk

10
€ 24

20
€ 19

30
€9

51
€ 4,5

75
€ 3,5

101
€2

Servicing
Lay-out €10,- per pagina, €40 per cover
Redactie: €150,- per 2000 tekens (incl spaties, ongeveer 330 woorden of 1 A4)
Eindredactie: €35,- per 2000 tekens (incl spaties, ongeveer 330 woorden of 1 A4)
Fotografie €290,- per project (halve dag fotografie + bewerking beelden, inclusief
rechten voor eigen gebruik, gedeelde rechten met At Home Publishers)
*4 verplichte pagina’s = 3 vooraan (voorwoord, voorstelling …) 1 achteraan (colofon)
Artikel 5: Minimale afname – verplichting van de gebruiker
De opdrachtgever verbindt zich ertoe om binnen elke termijn van de verbintenis een
minimaal aantal boeken te laten drukken via de CMS-interface. Dit minimale aantal
wordt bepaald door het gekozen pakket.
APortfolio Premium
Verplichte drukopdracht(en) voor minimaal 100 boeken per jaar
Inclusief lay-out van 120 pagina’s en 4 covers in de eerste termijn van 12 maanden
Inclusief lay-out van 40 pagina’s en 2 covers elke volgende termijn van 12 maanden

APortfolio Plus
Verplichte drukopdracht(en) voor minimaal 75 boeken per jaar
Inclusief lay-out van 96 pagina’s en 3 covers eerste termijn van 12 maanden
Inclusief lay-out van 32 pagina’s en 1 cover elke volgende termijn van 12 maanden
APortfolio
Verplichte drukopdracht(en) voor minimaal 50 boeken per jaar
Inclusief lay-out van 72 pagina’s en 2 covers eerste termijn van 12 maanden
Inclusief lay-out van 24 pagina’s en 1 cover elke volgende termijn van 12 maanden
Elke individuele drukopdracht betreft minimaal 10 boeken. Indien het minimumaantal
voor een termijn niet gehaald wordt 30 dagen voor het verstrijken van deze termijn
van de verbintenis, brengt At Home Publishers de gebruiker hiervan per e-mail op de
hoogte, en kan deze een drukopdracht geven voor het resterende saldo (met een
minimum van 10 boeken). De e-mail van At Home Publishers vermeldt de uiterste
besteldatum (30 dagen na het versturen van de e-mail). Indien de drukopdracht niet
voor die uiterste besteldatum geplaatst wordt, behoudt At Home Publishers zich het
recht voor om het resterende termijnsaldo aan boeken te factureren aan een forfaitair
bedrag van €28,- per stuk, zonder dat dit saldo gedrukt of geleverd wordt. Deze
factuur dient te worden betaald binnen de vervaltermijn van 10 dagen.
De overeenkomst wordt jaarlijks op datum van ondertekening stilzwijgend verlengd
voor een nieuwe periode van 12 maanden. Stopzetting gebeurt middels een
aangetekend schrijven door één van beide partijen, ten laatste drie maanden voor het
verstrijken van de lopende overeenkomst.
Artikel 6: Bewaring
Na verwerking van de opdracht wordt het door de opdrachtgever overgedragen
bestand tot het einde van de overeenkomst bewaard op een cloudserver. Dit voor het
geval dat de opdrachtgever een nieuwe drukopdracht van het de bestelde opdracht
wenst te geven. Nadien is de opdrachtnemer evenwel niet gehouden tot verdere
bewaring van de opdracht.
Artikel 7: Aansprakelijkheid
Voor beschadiging of verlies van de bestanden kan APortfolio in geen enkel geval
aansprakelijk gesteld worden. APortfolio stelt nadrukkelijk vast dat de kwaliteit van
de afdrukken in de bestelde boeken nooit beter zal kunnen zijn dan mag worden
verwacht op basis van hetgeen de gebruiker bij het gebruik van de APortfolio preview
op zijn computerscherm te zien krijgt. De aansprakelijkheid van APortfolio blijft
beperkt tot verwijtbare productiefouten.
Artikel 8: Levertijd
Alle opdrachten worden doorgaans binnen 14 werkdagen uitgevoerd. Dit betreft
evenwel geenszins een bindende uitvoeringstermijn. Vertragingen in de levertijden
kunnen zodoende geen aanleiding geven tot annulering van de opdracht of tot
schadevergoeding.

Behoudens andersluidende afspraak, wordt de bestelling geleverd op de
maatschappelijke zetel van de opdrachtgever. De opdrachtgever is verplicht de
bestelde goederen in ontvangst te nemen, bij gebreke waaraan de opdrachtgever
instaat voor alle daarmee samenhangende kosten.
Eventuele zichtbare gebreken dienen op de leveringsbon te worden vermeld. Het
risico voor transport berust bij de opdrachtgever. De opdrachtnemer kan hiervoor in
geen geval aansprakelijk worden gesteld.
Artikel 9: Privacy
Om gebruik te kunnen maken van de APortfolio website is het noodzakelijk dat de
bedrijfsgegevens worden opgeslagen in de databank. De opdrachtnemer verbindt zicht
ertoe deze gegevens niet aan derden ter beschikking te stellen, noch ze naar andere
corporate organisaties te sturen zonder voorafgaandelijke toestemming. De
opdrachtgever kan deze gegevens in de APortfolio-databank op elk moment wijzigen
in de CMS-interface.
Artikel 10: Intellectuele eigendomsrechten
De rechten, waaronder die van intellectuele eigendom met betrekking tot deze website
en onderdelen daarvan – met inbegrip van de vormgeving, databestanden, software,
CMS-interface berusten bij At Home Publishers. Elk ander gebruik van de website en
de inhoud dan expliciet vermeld in deze verbintenis is niet toegestaan zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.
De opdrachtgever is anderzijds volledig verantwoordelijk voor de inhoud van het
overgedragen bestand. De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de
inhoud van het bestand. Het auteursrecht van het bestand en de delen ervan (beelden
en teksten) berusten aldus uitsluitend bij de opdrachtgever. Voor eventuele gevolgen
van onrechtmatig gebruik van beschermde data is uitsluitend de opdrachtgever
aansprakelijk en verbindt de opdrachtgever zich ertoe indien nodig de opdrachtnemer
te vrijwaren voor alle aanspraken. Daarnaast dient deze zich bij de bestelling en
eventuele verspreiding van het gedrukte materiaal strikt te houden aan de wettelijke
bepalingen van het desbetreffende land.
Artikel 11: Garantie en aansprakelijkheid
Klachten dienen uiterlijk binnen de 8 dagen na levering van de door de opdrachtgever
gegeven opdracht kenbaar gemaakt te worden per aangetekend schrijven. Bij
gegronde klachten kan uitsluitend aanspraak worden gemaakt op het opnieuw
uitvoeren van de opdracht.
De opdrachtnemer zal al het redelijke doen om betrouwbare informatie te leveren op
deze website, maar kan niet garanderen dat deze website vrij is van
onnauwkeurigheden, fouten en omissies, virussen of wormen. De opdrachtnemer
behoudt zich het recht voor om de inhoud te wijzigen op elk gewenst moment zonder
voorafgaande kennisgeving. De opdrachtnemer geeft geen enkele garantie voor enig

resultaat verkregen door het gebruik van een deel van de inhoud van deze website. De
opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie.
De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of
bijkomende schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot, winstderving of verlies
van inkomsten, onderbreking van de bedrijfsvoering en/of gegevensverlies als gevolg
van, of in verband met, het gebruik, de onmogelijkheid tot gebruik, of het gebruik van
de website als een startpunt of een gelinkte site.
In ieder geval kan de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer niet meer bedragen dan
€1.000,-(EUR)
Artikel 12: Gelinkte sites
Links naar websites van derden worden uitsluitend aangeboden voor het gemak van
de gebruikers en impliceren niet dat de opdrachtnemer de gelinkte sites goedkeurt of
onderschrijft, omdat de opdrachtnemer geen zeggenschap heeft over de inhoud van
dergelijke sites. De opdrachtnemer kan daarom niet verantwoordelijk gesteld worden
voor de inhoud van gelinkte sites of de links te vinden op APortfolio. Het is niet
toegestaan om een link te maken op een website naar een pagina op de APortfolio
website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer, en de
opdrachtgever erkent dat de koppeling van de APortfolio website naar andere
websites (‘framing’) of soortgelijke handelingen verboden zijn.
Artikel 13: Gebruiker reacties
De opdrachtnemer is op geen enkele wijze verplicht de informatie die de
opdrachtgever naar deze website stuurt te controleren. De opdrachtgever garandeert
dat alle informatie, materie (met de term ‘materie’ wordt verstaan alle gegevens,
bestanden of andere bijlagen die naar de opdrachtnemer worden verzonden) en
reacties andere gegevens dan persoonsgegevens die de opdracthgever naar APortfolio
stuurt via de website geen intellectuele eigendomsrechten of enige andere
toepasselijke wet overtreden.
Artikel 14: Toepasselijk recht – scheidbaarheid
Belgisch recht is van toepassing op alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit
of verband houden met deze gebruikersvoorwaarden. Uitsluitend de rechtbank te
Antwerpen zijn bevoegd. Indien een bepaling van de gebruikersvoorwaarden geacht
wordt onwettig of ongeldig te zijn, tast dit de geldigheid en toepasselijkheid van de
overige bepalingen niet aan.
Artikel 15: Wijziging van de gebruikersvoorwaarden
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de gebruikersvoorwaarden
waaronder deze website wordt aangeboden op ieder gewenst moment en zonder
kennisgeving te wijzigen. Wanneer de opdrachtgever deze site gebruikt, is men
automatisch gebonden aan deze wijzigingen. Men dient dan ook regelmatig de
gebruikersvoorwaarden te herlezen.

Artikel 16: Verantwoordelijke uitgever
De opdrachtgever geeft als rechtspersoon de drukopdracht en is de verantwoordelijke
uitgever van de door hem bestelde boeken. De opdrachtnemer kan op generlei wijze
verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud ervan. De rechten op de foto’s en de
teksten blijven bij de oorspronkelijke eigenaar. De opdrachtnemer blijft te allen tijde
eigenaar van de door hen gemaakte lay-outs. Deze kunnen enkel met de uitdrukkelijke
toestemming van de opdrachtnemer gebruikt worden voor andere online en offline
publicaties.

