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Betingelser

  1. Lag en så god beskrivelse på skissearket som mulig.
  2. Sett en ønsket prisgrense på oppdraget og gi beskjed om vi skal levere ferdig vare for 
      salg, råstøp uten stener eller bare voksmodellen.
  3. Fatting av modeller tegnet og printet av oss utføres til halv pris
  4. Når skisse og opplysninger er mottatt, vil De bli kontaktet med et foreløpig 
      prisoverslag.

  5. 

  6. Ønsker De oppdraget utført, beregnes timepris NOK 750,- for medgått tid.

  7. 

  8. Når betingelsene for oppdrag er godtatt, blir modellen tegnet i CAD.
  9. De mottar et rendret (fotoaktig) bilde av modellen med nøyaktig og fast pris på levering.
10. Mindre endringer av CAD modellen er mulig, men ved større forandringer blir det å
      betrakte som et nytt oppdrag og tidligere medgått tid blir fakturert.
11. Ved Deres endelige godkjennelse blir modellen satt i produksjon. Pris på voksprint har
      en startpris på NOK 500,- + NOK 100,- pr time. Tiden et print tar, bestemmes ut fra
      kompleksiteten og høyden på modellen. Det er prisgunstigere å printe flere forskjellige 
      modeller samtidig.
12. Omfatter modellen høy produksjonskostnad, betales ett depositum 60% av avtalt pris.
13. Selv om det er vi som tegner og produserer Deres design,
      er Deres skisse grunnlaget og vil bli å betrakte som
      Deres eksklusive design.
14. Vi garanterer at Deres design ikke vil bli omtalt, 
      kopiert eller brukt av oss eller andre, uten Deres 
      skriftelige godkjennelse.
15. Vi vil ikke kopiere andres design. Hvis vi får tilsendt 
      skisse eller bilde av andres arbeider, kan vi forslå en 
      variasjon på temaet, men ikke lage en direkte kopi. 

Ønsker De ikke å gå videre, avsluttes oppdraget og det er ingenting å betale.

Dette beløp blir ikke refundert ved senere avbrytelse av oppdraget og det vil bli
      fakturert for medgått tid, men trekkes selvfølgelig fra ved eventuell levering.
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Konfidensialitetserklæring

Horgen Design AS erklærer at kunden ved mottatt oppdrag, har full opphavs- 
og eiendomsrett til de ideér, skisser/ tegninger og smykker som utføres i samarbeid 
med kunden. I tillegg anses all informasjon tilknyttet samarbeid med kunden ( ideér, 
tegninger, smykker, kunder, strategi, priser, etc. som tilkommer oss i samarbeidet, 
som konfidensiell, og skal ikke videreføres til annen part under noen omstendigheter.

Horgen Design AS

Knut Horgen
Daglig leder
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