
To do;
- De digitale download afdrukken, lamineren en uitknippen. Daarna kan u er onmiddellijk 
mee aan de slag!

Algemene voorwaarden;
- De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en inclusief 21% BTW.
- Het product wordt digitaal en na de succesvolle betaling via email geleverd.
- Alle intellectuele eigendomsrechten betre�ende digitale producten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven 
onverminderd eigendom van Studio Petite. U verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die inbreuk doet op 
het intellectueel eigendomsrecht.
- Studio Petite garandeert dat de aan u geleverde digitale producten geen inbreuk maken op enig intellectueel 
eigendomsrecht van derden.
- Studio Petite is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betre�ende producten.
- Correspondentie en/of levering vindt plaats via email en internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken 
van het juiste(email)adres aan Studio Petite. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het juist instellen van uw PC 
en eventueel aanwezige programma’s zoals �rewalls, spam�lters en virusscanners, zodat aan u verstuurde berichten 
en digitale producten kunnen worden ontvangen.
- Op de digitale producten van Studio Petite berust copyright. Het is daarom niet toegestaan de gekochte digitale 
producten te kopiëren en /of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren.
- Het is niet toegestaan om “afgeleide werken” te maken door de downloads te modi�ceren en vervolgens te verspre-
iden of commercieel te exploiteren.
- Op digitale producten van Studio Petite geldt geen recht van retour. Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde 
bestelling is om deze reden niet mogelijk.
- Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betref-
fende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Studio Petite vast te stellen nieuwe 
vergelijkbare bepaling.

Wanneer u een bestelling doet bij Studio Petite gaat u automatisch akkoord met boven-
staande voorwaarden. 

f Studio Petite - Gra�sch ontwerp @studio_petite

VEEL PLEZIER!



6

1

4



5 7

0 2

3 5



3

8

10



2 4

7 9

9 11



2

5

11



1 3

4 6

1210



7

9

12



6 8

8

13

10

11


