Leverings adres
Voornaam
Familienaam

V

Straat en huisnummer
Postcode / Plaats

www.vinylcuts.be

Land
Email

Tel.: +49 152 34086759
Email: info@vinylcuts.com

Telefoon (voor eventuele inlichtingen)

Hierbij bestel ik ______ stuks
(Prijzen zie beneden, gelieve bij bestelling van verscheidene vinyls telkens afzonderlijke formulieren te gebruiken!)
Grootte/Kleur
7“

(19,- Euro)

10“ (27,- Euro)
12“ (29,- Euro)

Kant 1

2mm
zwart

2mm
transparant

1mm
transparant
-------

Toeslag voor 2de kant: 7” 6,- Euro
10“ 8,- Euro
12“ 9,- Euro

Opname:

één kant

33rpm

twee kanten

45rpm

Track 1 = Auteur: _________________________ Titel: ___________________________

De te snijden tracks
lever ik
als audio-cd per post

CD-tracknr. of Download Link _______________________________________________
Track 2 = Auteur: _________________________ Titel: ___________________________

CD-tracknr. of Download Link _______________________________________________
Track 3 = Auteur: ______________________ ___Titel: ___________________________

(toegangsgegevens via e-mail
aanvragen)

stuur ik via e-mail
naar
info@vinylcuts.com
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CD-tracknr. of Download Link _______________________________________________
Kant 2

laad ik op jullie FTPserver

33rpm

45rpm

Track 1 = Auteur: ________________________ Titel: ____________________________

CD-tracknr. of Download Link _______________________________________________
Track 2 = Auteur: ________________________ Titel: ____________________________
D-tracknr. of Download Link ________________________________________________
Track 3 = Auteur: ________________________ Titel: ____________________________
CD-tracknr. of Download Link _______________________________________________

stel ik als link ter
beschikking om te
downloaden

Mastering:

V

De tracks moeten voor het snijden professioneel gemasterd worden (Optimaster 29,- euro per track)
(De track wordt gesneden en als Premaster op cd geleverd)
Cover:

Coversticker (10“ & 12“) bedrukt volgens mijn ontwerp (zwart/wit). Toeslag 3,- euro
Coversticker (10“ & 12“) bedrukt volgens mijn ontwerp (kleur). Toeslag 5,- euro
Label:

Bedrukt met auteur/titel en www.vinylcuts.de logo (Titel/auteur zoals op cd geschreven)
Levering met 2 onbedrukte etiketten (om zelf te bedrukken/beschrijven)
Bedrukt volgens mijn ontwerp (kleur). Toeslag 3,- euro

Gelieve in elk geval rekening te houden met de drukspecificaties in de bijlage!

Hoe bent u met www.vinylcuts.be in contact gekomen?_________________________________________
Overige mededelingen:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Totaalbedrag: __________ Euro + 19% VAT = __________ Euro

(Vinylprijs + eventuele toeslag B-kant + eventuele toeslag label + eventuele coveropdruk + verzending (zie prijslijst in het aanhangsel))
+ 19% VAT

Met mijn handtekening aanvaard ik de Algemene Voorwaarden van www.vinylcuts.be en bestel de
bovengenoemde geluidsdragers, mijn bestelling is bindend!
______________________________
Handtekening

Vergeet niet dat het gesneden vinyl slechts zo goed als het oorspronkelijke materiaal kan worden! Beslist rekening
houden met informatie onder „Techniek“! Het formulier naar volgend adres sturen:
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www.vinylcuts.be
Vinylcuts
z.H. Martin Schmidtbauer
Kirchsteig 10
96268 Mitwitz
Germany

Tel.:+49 152 3408 6759
Email: info@vinylcuts.com

Het te betalen bedrag volgens onze prijslijst + verzendingskosten op volgende rekening overschrijven:
Name: Martin Schmidtbauer
Bank: Sparkasse Bamberg
Konto-Nr.: 30 24 42 991
BLZ: 770 500 00
Binnen enkele dagen ontvangen jullie jullie vinyl per post!

Voor betalingen van buiten Duitsland:
IBAN: DE31770500000302442991
BIC: BYLADEM1SKB

Prijzen:

V

De prijzen slaan telkens op één kant van een plaat, langere opnameduur mogelijk op aanvraag!
Grootte

Snelheid

Prijs

max. opnameduur

diversen

12“
12“

45rpm
33rpm

29,- Euro
29,- Euro

8 Min
12 Min

Leverbaar in zwart
oder transparent

10“
10”

45rpm
33rpm

27,- Euro
27,- Euro

6 Min
8 Min

Leverbaar in zwart
oder transparent

7”
7”

45rpm
33rpm

19,- Euro
19,- Euro

4 Min
5 Min

Leverbaar in zwart
oder transparent

Toeslag voor B-kant:
12”
10”
7”

9,- Euro
8,- Euro
6,- Euro

Alle prijzen zonder B.T.W. (+19%)
5% korting vanaf 5 platen (ook met verschillende tracks)

Bij kleine oplagen (vanaf 10 stuks) zijn er interessante kortingen! Neem voor een individuele offerte contact met ons
op!
Verzending binnen belgium EU-landen: 12,- Euro zonder B.T.W. (+19%)
Buiten EU: navragen a.u.b.!

De vinyls leveren we standaard in een papieren hoes en cover met twee bedrukte labelstickers, waarop titel en
auteur van de track en ons logo staan. Desgewenst ook niet beplakt, met lege sticker om zelf te bedrukken.
Tegen een toeslag van 3 euro bedrukken we het Centerlabel volgens jullie ontwerp!
Ontwerpspecificaties voor jullie grafisch programma:
Gelieve beslist rekening te houden met de drukspecificaties in het aanhangsel!
Mastering:
Optioneel bieden we jullie de mastering van jullie tracks in een professionele geluidsstudio aan! Per track rekenen
we een forfait van 29,- euro aan.
Bij groter aantal tracks prijs navragen a.u.b. (bv. albumprojecten)
Mastering onafhankelijk van cutting. De master is evenzeer geschikt om te snijden, op vinyl en cd te persen.
Levering van de master ook op cd-rom!
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Algemene Voorwaarden van www.vinylcuts.be

1. Algemeen
De leveringen, prestaties en aanbiedingen van www.vinylcuts.be gebeuren uitsluitend op basis van deze
Algemene Voorwaarden, die door het plaatsen van het order aanvaard worden. Afwijkende voorwaarden van de
opdrachtgever, die wij niet schriftelijk aanvaarden, zijn voor ons niet bindend en maken geen deel uit van het
contract, zelfs als we ze niet uitdrukkelijk betwisten. Deze leverings- en betalingsvoorwaarden gelden voor alle
toekomstige transacties, ook als er niet opnieuw uitdrukkelijk naar verwezen wordt. Ook als bepaalde
voorwaarden niet van toepassing zijn, blijft de rest geldig.
2. Sluiten van contract en uitvoering van order
Het contract met de opdrachtgever komt pas samen met onze orderbevestiging, resp. de uitvoering van het
order, tot stand.
3. Prijzen
Voor de leveringen en prestaties van www.vinylcuts.be gelden de prijzen van de prijslijst die op de dag dat het
order geplaatst wordt, geldig is, tenzij in de offerte uitdrukkelijk een andere prijs genoemd wordt.
4. Betalingsvoorwaarden
4.1. De factuur wordt op de dag van de verzending uitgeschreven. Het factuurbedrag moet contant of via
overschrijving vooraf betaald worden.
4.2 Als we onze prestatie in delen leveren, hebben wij het recht om van de opdrachtgever een gedeeltelijke
betaling te verlangen.
4.3 Bij overschrijvingen en cheques geldt de dag waarop het bedrag op onze rekening staat, als dag van betaling.
5. Leveringsverzuim, leveringsmogelijkheden
5.1. De leveringstermijn begint zodra het order bevestigd is en de productierijpe stukken volledig afgeleverd zijn.
De leveringstermijn wordt dienovereenkomstig verlengd bij onvoorziene gebeurtenissen en andere
onvoorzienbare, buitengewone omstandigheden die buiten onze schuld zijn (of die van onze leveranciers).
5.2. Als de opdrachtgever in gevallen waarbij www.vinylcuts.be de prestatie niet kan leveren door eigen schuld of
als www.vinylcuts.be in gebreke blijft, schadevergoeding vraagt wegens verzuim, dan kan hij daarop aanspraak
maken slechts tot het factuurbedrag voor de betreffende opdracht, voor zover het om atypische en
onvoorzienbare schaden gaat.
De aansprakelijkheidsbeperking in artikel 1 vervalt als www.vinylcuts.be kwaad opzet of grove nalatigheid ten
laste gelegd wordt.
6. Verzending, opslagkosten
De verzending gebeurt na ontvangst van betaling, maar op risico van de opdrachtgever. Het risico gaat over op
de opdrachtgever, zodra de zending aan de persoon of firma die het transport verzorgt, overhandigd is, of voor
verzending www.vinylcuts.be verlaten heeft.
Is de waar verzendingsklaar en loopt de verzending of het afnemen vertraging op om redenen die niet onze
verantwoordelijkheid zijn, dan gaat het risico met de kennisgeving van de verzendingsgereedheid op de
opdrachtgever over. Over wijzen en middelen van verzending, tenzij anders afgesproken, beslissen wij. Als de
opdrachtgever een speciale manier van verzenden wenst, rekenen we de extra kosten aan. Speciale wensen
voor de wijze van verzenden moeten voor elke bestelling opnieuw meegedeeld worden. De verzendingskosten
(vracht en porto) en de tolheffingen worden bij leveringen buiten Duitsland extra aangerekend.
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7. Afnameverzuim
7.1. Als de opdrachtgever na afloop van een hem opgelegd uitstel met dreiging tot weigering nog steeds de
ontvangst weigert of vooraf in alle ernst en definitief verklaart dat hij niet meer wil afnemen, kan de opdrachtgever
na wat er gebeurd is het factuurbedrag voor de niet geleverde geluidsdragers of andere prestaties niet
terugvorderen, tenzij de verrichte prestaties of geleverde geluidsdragers niet overeenstemmen met de prestaties
die in het order genoteerd staan.

V

7.2. In het kader van aanspraak op schadevergoeding kunnen we zonder bewijs de waarde van het order als
schadeloosstelling eisen. Aanspraken op daadwerkelijk hogere schade blijven voorbehouden.
7.3. De opdrachtgever is verplicht gedeeltelijke leveringen (leveringen vooraf) te aanvaarden, voor zover het billijk
is.
8. Garantie
8.1 Klachten betreffende duidelijke gebreken moeten onverwijld binnen een termijn van drie dagen na ontvangst
van de waar ingediend worden. Daarbij dienen wij voor de controle te zorgen.Verdoken gebreken, die na het
onverwijlde onderzoek niet te vinden zijn, mogen op ons alleen verhaald worden als de klacht ons binnen 30
dagen na ontvangst bereikt.
8.2. Gebreken aan een deel van de geleverde waar geven niet het recht om over de totale levering te reclameren.
8.3. We hebben eerst het recht de waar te verbeteren of te vervangen. Hiervoor hebben we een redelijke termijn
nodig. Mislukt de verbetering (vervanging) of wordt ze niet binnen redelijke termijn gerealiseerd of wordt ze
geweigerd, dan kan de opdrachtgever vermindering van de vergoeding verlangen of de opzegging van het
contract.
Een verdere garantie en aansprakelijkheid voor schaden (voornamelijk schaden ten gevolge van gebreken), is
uitgesloten, tenzij wij of onze medewerkers met kwaad opzet of zwaar nalatig gehandeld hebben of bepaalde
eigenschappen uitdrukkelijk gegarandeerd hebben.
9. Eigendomsvoorbehoud
De opdrachtgever blijft eigenaar van het door hem geleverde materiaal (informatiedragers), dat op zijn risico
opgeslagen wordt. Dit materiaal wordt alleen voor opdrachten van de opdrachtgever gebruikt en een jaar na het
laatste gebruik zonder verdere kennisgeving vernietigd. Alle materialen voor de productie blijven onze eigendom.
De geleverde waar blijft onze eigendom tot al onze facturen volledig vereffend zijn en de betreffende cheques
geïnd zijn. Bij een openstaande factuur geldt het voorbehouden eigendom als borg voor onze saldovordering.
10. Aansprakelijkheid
www.vinylcuts.be staat borg voor de volledige schadevergoeding, voor zover haar kwaad opzet of grove
nalatigheid ten laste gelegd wordt. Voor geringe nalatigheid of andere medewerkers staat www.vinylcuts.be niet
borg, voor zover ze geen contractuele verplichtingen geschonden hebben, die essentieel zijn voor de uitvoering
van het contract of waarvan de opdrachtgever mocht uitgaan dat ze strikt nageleefd werden. Aansprakelijkheid
voor schaden ten gevolge van gebreken, resp. indirecte schaden ten gevolge van gebrekkige producten van
www.vinylcuts.de is uitgesloten.
11. Diversen
Mondelinge bijkomende afspraken zijn alleen geldig als ze door www.vinylcuts.de uitdrukkelijk schriftelijk
bevestigd worden. De tussen www.vinylcuts.de en de opdrachtgever afgesloten contracten vallen uitsluitend
onder het Duitse recht. Voor alle geschillen tussen www.vinylcuts.de en de opdrachtgever die voortvloeien uit de
contracten die tussen hen ontstaan en afgesloten zijn, is het kantongerecht van Rödental/Germany in Beieren
bevoegd.
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12. Auteursrechten
De opdrachtgever verklaart met het plaatsen van het order dat hij alle nodige reproductierechten op het ter
beschikking gestelde materiaal bezit. De opdrachtgever verklaart met het plaatsen van het order alle nodige
reproductierechten, zoals vb. recht op mechanische reproductie, recht op gebruik van film-, geluids-, computeren andere opnamen te bezitten en waarborgt dat alle vereiste auteursrechten aan de bevoegde instanties
vergoed worden en dat www.vinylcuts.de daaromtrent geen enkele verantwoordelijkheid draagt. De partijen
maken de bindende afspraak dat de opdrachtgever in dit verband www.vinylcuts.de in elk opzicht schade- en
klachtenloos stelt en meer bepaald alle vorderingen van derden overneemt, met inbegrip van vorderingen van
auteursrechtenverenigingen of bevoegde organisaties, en tevens eventuele honoraria van advocaten en
gerechtskosten, die voortvloeien uit een vermeende of daadwerkelijke schending van dergelijke rechten.Met de
vergoeding van de auteursrechten is bijvoorbeeld de vergoeding van de kopijrechten bij de overname van muziek
bedoeld, die al door een muziekuitgeverij op cd of andere informatiedragers verveelvoudigd werd. In dit geval
bestaat er naast de rechten van de componist, resp. tekstschrijver, een kopijrecht op de huidige opname.
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Drukspecificaties

Label
10“ & 12“

7“

Drukveld 88mm

Drukveld 85mm

Grootte gat 38mm

Drukveld 34mm

Drukveld 88mm

Drukveld 85mm

Grootte gat 7mm

Drukveld 5mm

Aangezien het label bij het drukken / snijden een beetje kan verschuiven, moet het drukveld iets ruimer genomen
worden dan het label zelf. De ruimte tussen de labelgrootte en het drukveld mag geen belangrijke informatie bevatten
(alleen achtergrondkleur, respectievelijk foto), aangezien erin gesneden wordt.

Coversticker

Max 110mm

Max 80mm

10“

Max 260mm

12“

Vinyl Cuts
Max 297mm

Gelieve alle drukgegevens als *.jpg en *.eps te leveren. Het jpg niet gecomprimeerd versturen.
Alle lettertypes moeten vooraf gevectoriseerd worden! Resolutie minstens 300dpi!

