
Studio Wassink

Sections a la Carte voorwaarden

Even een aantal zo kort en bondig mogelijk opgezette spelregels, voordat we samen jouw webshop gaan voorzien van prachtige sections!

Definitie Section: De onderdelen van de ‘sections a la carte’-selectie bestaan uit één of meer codering-delen, die op zich of tezamen de functionaliteit(en) en styling vormen. 
Iedere section wordt aangeduid met een eigen  titel.

De sections binnen dit a la Carte-concept worden aangeboden tegen sterk gereduceerde prijzen in vergelijking met een maatwerk-equivalent. En dat kan alleen omdat er een 
aantal voorwaarden aan zijn verbonden. Ik noem die hier onder.

Bij aanschaf wordt een section niet je eigendom. Het is dan ook niet toegestaan om ze beschikbaar te stellen voor/aan andere webshops.Bij aanschaf wordt een section niet je eigendom. Het is dan ook niet toegestaan om ze beschikbaar te stellen voor/aan andere webshops.

Het gebruik ervan is bedoeld, tenzij anders overeengekomen, voor één webshop, die op het moment van aankoop is aangeduid. Een section mag niet verplaatst worden, ook 
niet als je eigenaar bent van een andere webshop en het origineel niet meer gebruikt. Je kunt in dat geval contact opnemen met Studio Wassink voor een mogelijk voorstel om 
dit te faciliteren tegen vergoeding.

Er is geen tijdslimiet voor het gebruik van een section en je kunt zelf bepalen op welke pagina’s je deze activeert.

Er mogen geen aanpassingen gedaan worden aan de opzet van de geleverde content door uzelf of door andere partijen, alleen door Studio Wassink. Er mogen geen kopieën Er mogen geen aanpassingen gedaan worden aan de opzet van de geleverde content door uzelf of door andere partijen, alleen door Studio Wassink. Er mogen geen kopieën 
worden gemaakt van de code of een deel hiervan. Als maatwerk gewenst is, kun je contact opnemen met Studio Wassink om te overleggen wat de opties zijn.

Het kan goed zijn dat sections na verloop van tijd worden uitgebreid met nieuwe functionaliteit(en). Ook jij kunt zulke updates nadien nog los aanschaffen. Neem contact op 
met Studio Wassink als je een gewenste update vindt.

Tijdens en nadat een section wordt en is ontwikkeld, wordt die uiteraard getest. Na het plaatsen in jouw webshop krijg je gelegenheid om hem zelf ook te testen en in geval van Tijdens en nadat een section wordt en is ontwikkeld, wordt die uiteraard getest. Na het plaatsen in jouw webshop krijg je gelegenheid om hem zelf ook te testen en in geval van 
gebreken zal gezocht worden naar een passende oplossing. Als er in de toekomst updates aan Shopify-platformen plaatsvinden en de section-functionaliteit(en) als gevolg 
daarvan niet meer naar behoren werken, is vanwege de onvoorspelbaarheid van die updates Studio Wassink niet verplicht om ze kosteloos aan te passen. Wel kun je in zo’n 
geval aanpassingen bestellen of een update waarin een oplossing is toegepast.

Enkele sections dienen vooraf betaald te worden. Daarna zal de plaatsing in jouw thema ingepland worden, eerst in een kopie van het live theme. Bij aanschaf van meerdere Enkele sections dienen vooraf betaald te worden. Daarna zal de plaatsing in jouw thema ingepland worden, eerst in een kopie van het live theme. Bij aanschaf van meerdere 
sections kan ervoor gekozen worden om een deel na plaatsing te betalen, maar de volledige som dient voldaan te zijn vóór de sections live gaan binnen jouw theme.

Naast deze aanvullende voorwaarden zijn mijn algemene voorwaarden van kracht, te vinden op de website via
www.studiowassink.nl/algemenevoorwaarden.pdf. Als er sprake is van overlap of strijd, zijn de voorwaarden in deze overeenkomst leidend.


