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1. Algemene bepalingen 
1.1.   Dit reglement  vormt  overeenkomst tussen  partijen. 

1.2. Definities: 

1.2.1. Partijen - opdrachtgever en opdrachtnemer 
1.2.2. Opdrachtgever - een ondernemer in de zin van artikel Art.431 van het Burgerlijk Wetboek,  

die koopt producten, diensten in het bedrijf OPINION Strefa Druku Sp. z o.o. 
1.2.3 Opdrachtnemer- OPINIE Strefa Druku Sp. z o.o.  hoofdkantoor in Gliwice 44-109;  Leonardo 

da Vincistraat 12;  maatschappelijk kapitaal PLN 72 000, ingeschreven in het  
ondernemingregister  van het Nationale Gerechtsregister in Gliwice, onder KRS-nummer 
0000159728; fiscaal identificatienummer NIP: 631-23-79-751 

1.3.  Algemene Voorwaarden bepalen de regels voor de verkoop van producten en diensten die door 
de opdrachtnemer worden aangeboden voor de opdrachtgever 

2. Toepassingsgebied 
2.1 De volgende leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachtgevers. In het 

geval van een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst met opdrachtgever, zijn de bepalingen van 
Algemene Voorwaarden  van toepassing voor aangelegenheden die niet door deze overeenkomst 
worden geregeld. 

3. De procedure voor het indienen en accepteren van de bestelling 
3.1. Bestellingen worden alleen geacccepteerd op ingevulde bestelformulieren toegevoegd in bijlage 

1 bij Algemene Voorwaarden of in een andere vorm geaccepteerd  door beide partijen.  

3.1.1 Als het om de voorwaarden voor de uitvoering van orders gaat, zijn uitsluitend de schriftelijk 
gemaakte afspraken en de afspraken gemaakt via e-mail bindend voor beide partijen. Noch 
mondelinge afspraken noch afspraken via de telefoon worden voor beide partijen als 
bindend beschouwd.  

3.2. De in punt 3.1 vermelde bestelling moet worden verzonden door een persoon die gemachtigd is 
om de opdrachtgever vertegenwoordigen, en bevatten alle gegevens die nodig zijn om de 
opdracht uit te voeren, met name: 

3.2.1. De gegevens van de opdrachtgever in overeenstemming met het registratiedocument 
waarop de BTW- factuur moet worden uitgegeven, inclusief actieve Euro-NIP in het geval 
van een opdrachtnemer uit de Europese Unie. Geen aflevernig  van actieve Euro-NIP leidt 
ertoe dat BTW wordt berekend tegen het tarief dat van toepassing is in overeenstemming 
met de Poolse wetgeving.  
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3.2.2. Bestellingsparameters, d.w.z: productnaam, mediumaanduiding, hoeveelheid, 
formaat,afwerking, verpakkingsmethode, speciale vereisten voor het markeren van het 
pakket of het uitgeven van facturen en de naam en locatie van het grafische bestand, d.w.z. 
het project in een elektronische versie bereid volgens "Specificatie voorbereiding van 
bestanden voor het afdrukken"Bijlage nr. 2  van Algemene Voorwaarden voor de uitvoering  
van bestellingen. 

3.2.3. Verwachte datum van verzending of ontvangst van de bestelling, 
3.2.4. Als de opdrachtgever kiest voor de verzendoptie van de gemaakte bestelling, gegevens 

voor verzending, verwachte leverdatum en vermelding van de verzender, koeriersbedrijf of 
koerier,met beperking tot bedrijven die hun diensten op het gebied uitvoeren waar de 
opdrachtnemer en de opdrachtgever gevestigd zijn. 

3.3. De opdrachtnemer beweert dat op de levering van bestellingen de servicevoorwaarden van 
expediteur, koeriersbedrijf of vervoerder aangegeven of goedgekeurd door opdrachtgever zijn 
van toepassing. 

3.4 De Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de gemaakte bestelling met 
inbegrip van grafische bestanden. Ter bevestiging stuurt de Opdrachtnemer na het ontvangen van 
de order een document dat bevestigt dat de bestelling van de Opdrachtgever voldoet aan de 
bevestigde belangrijke voorwaarden voor de uitvoering van orders, in het bijzonder: medium, 
grootte, hoeveelheid, prijs, uitvoeringstermijn, verzenddatum en geschatte leveringsdatum of 
datum waarop de bestelling persoonlijk kan worden afgehaald, manier van afwerking, 
verpakkingsmethode en eventueel leveringsmethode, garantieperiode – PPZ-document. De 
Opdrachtgever is verplicht om binnen een periode zoals bepaald in het PPZ-document zijn 
opmerkingen te melden over het ontvangen document. Als er geen opmerkingen worden gemeld, 
betekent dit dat de voorwaarden voor de uitvoering van de bestelling die het PPZ-document bevat 
goedgekeurd worden. Na het verstrijken van de bovengenoemde termijn voor het geven van 
commentaar gaat de Opdrachtnemer de bestelling uitvoeren. Het PPZ-document vormt de basis 
voor de uitvoering van de bestelling zoals deze in het bovengenoemde document beschreven. De 
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk als de Opdrachtgever het PPZ-document goedkeurt hoewel 
het niet aan de verwachtingen van de Opdrachtgever voldoet. 

3.5. In geval annulering van een geplaatste bestelling, bevestigd door  de opdrachtgever via een PPZ-
document, opdrachtgever betaalt 100% (honderd procent) brutoprijs van de geannuleerde 
bestelling en kosten van verwijdering. 

3.6. De opdrachtgever wordt verwezen in kosten die zijn gemaakt in verband met latere wijzigingen 
die door de opdrachtgever zijn aangebracht aan de door het PPZ-document goedgekeurde 
bestelling , inculsief  daaruit voortvloeiende machinestilstand. 
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4. Voorbereiding van grafische bestanden, toevertrouwde materialen, drukproeven en hun 
kosten 
4.1. Grafische bestanden moeten worden voorbereid en afgeleverd conform  "Specificatie 

voorbereiding van bestanden voor het afdrukken" bijlage 2  van Algemene Voorwaarden. 
4.2. De opdrachtnemer behoudt zich het recht om bestanden die niet aan “Specificatie voorbereiding 

van bestanden voor het afdrukken" voldoen te corrigeren en de correctie zal het bestand geschikt 
voor de afdruk maken  (bijvoorbeeld offset van de  tekst van de snijlijn). Dergelijke veranderingen 
zijn niet aan klacht onderworpen. 

4.3. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor bestanden die niet in overeenstemming met  
"Specificatie voorbereiding van bestanden voor het afdrukken " zijn opgesteld (bijlage 2 van 
Algemene Voorwaarden voor de uitvoering  van bestellingen). De opdrachtnemer zal zich 
inspannen om alle eventuele fouten te corrigeren of de opdrachtgever erover te informeren.  De  
verantwoordelijkheid voor de fouten ligt bij de opdrachtgever. 

4.4. Voorbereiding van grafische bestanden voor afdrukken  niet conform "Specificatie voorbereiding 
van bestanden voor het afdrukken": bijlage 2 van Algemene Voorwaarden kan worden aan extra 
kosten tegen het huidige tarief onderworpen. 

4.5. De opdrachtgever is verplicht om  op voorhand noodzakelijk voor de tijdige uitvoering van de 
bestelling grafische bestanden te verzenden en per e-mail  opdrachtnemer op de hoogte te 
stellen. De opdrachtgever verzendt grafische bestanden via FTP (File Transfer Protocol), e-mail, 
post, koerier of via bijvoorbeeld we transfer. Grafische bestanden gebruikt voor de vervaardiging 
van de bestelde producten blijven eigendom van de opdrachtnemer en zullen gebruikt worden 
alleen voor het uitvoeren de bestelling.  Voor ingediende door de besturende partij grafische 
bestanden  geldt  een 7-daagse archivering van de opdrachtnemer. 

4.6. Indien de opdrachtgever geen klacht conform punt  9 indient, dan na 7 dagen vanaf de datum van 
uitvoering  heeft de opdrachtnemer het recht om de proefafdrukken en grafische bestanden te 
verwijderen.  

4.7. Wanneer proefafdrukken vereist zijn, zijn de kosten van hun uitvoering voor de rekening van de 
opdrachtgever. Kosten van proefafdrukken worden gebalanceerd tegen de prijs van het juiste 
drukwerk, waarvan de nettowaarde overschrijdt min. 1000 PLN / 250 EURO. 

4.8 Geen bezwaren tegen de proefafdruk die de opdrachtgever tot het begin van het productieproces 
heeft ingediend, d.w.z. bevestiging door de opdrachtnemer van het PPZ-document, betekent  
aanvaarding van het product in overeenstemming met de proefafdruk, met name met zijn 
kleuren. Klachten over de vervaardiging  van het product worden alleen op basis van de bestelling 
en proefdrukken behandeld 

4.9. De opdrachtgever is verplicht om de drukproeven te bekijken om fouten bij het afdrukken en 
andere afwijkingen te vinden. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten die door de 
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opdrachtgever over het hoofd zijn gezien. Telefonisch  gecommuniceerde wijzigingen moeten 
schriftelijk bevestigd worden 

4.10. Klachten over de proefafdruk zullen binnen 7 dagen na de datum van uitvoering van de bestelling  
in behandeling  worden genomen.  Na 7 dagen heeft de opdrachtnemer het recht om de 
proefafdrukken en grafische bestanden te verwijderen. 

4.11. Bij het afdrukken op toevertrouwde materialen is de opdrachtnemer niet verantwoordelijk voor  
hun gebruiksgeschiktheid alsmede voor eventuele gebreken of schade die aan het licht kunnen 
komen tijdens afdrukken. In dit geval verbindt de opdrachtnemer zich ertoe onmiddellijk stoppen 
met afdrukken en de opdrachtgever informeren dat afdrukken volgens een vooraf bepaalde 
manier niet mogelijk is. 

5. Auteursrecht 
5.1. De projecten en bestanden verwerkt voor afdrukken door de opdrachtnemer  voor opdrachtgever  

blijven eigendom van de opdrachtnemer en mogen niet zonder zijn toestemming aan derden 
bekend worden gemaakt. Projecten vallen onder het auteursrecht.  

5.2. Nadat de producten zijn vervaardigd in overeenstemming met de verstrekte projecten en 
materialen, de opdrachtgever heeft de volledige verantwoordelijkheid om te controleren of de 
rechten van derden niet zijn geschonden. De opdrachtgever verbindt zich ertoe om alle mogelijke 
vorderingen van derden voor schending van hun rechten  te voldoen  

5.3. Indien in verband met het gebruik van de door de Opdrachtgever de verstrekte  materialen, derden 
zullen schadevergoeding eisen, de opdrachtgever verbindt zich ertoe de plaats van de 
opdrachtnemer in te nemen voor de zaken van compensatie met deze personen en   hun legitieme 
vordering te voldoen. 

5.4 De opdrachtgever gaat akkoord met het gebruik van producten gemaakt door de opdrachtnemer 
in informatie- en reclamemateriaal en als voorbeelden van technische capaciteiten van de 
opdrachtnemer.  

6. Datum van voltooiing, datum van verzending / ontvangst, verwachte leverdatum, onvermogen 
om de bestelling af te leveren. 

6.1. Informatie over datums en andere gegevens met betrekking tot de bestelling wordt door het 
Klantenservicevan opdrachtnemer verstrekt.  

6.2. De looptijd van uitvoering van de bestelling begint op het moment van schriftelijke bevestiging 
door opdrachtgever  van  het PPZ-document in Klantenservicevan opdrachtnemer betaalde 
termijn, evenals levering van de vereiste correct voorbereide grafische bestanden. 

6.3. De datum van verzending / ontvangst en de verwachte datum van aflevering van de bestelling 
moeten in het document worden vermeld. Het bezorgen van bestanden of materialen die nodig 
zijn om de bestelling op tijd uit te voeren later dan overeengekomen, vertragingen van de 
opdrachtgever bij het nakomen van verplichtingen en verandering van opdracht van de bestelling 
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door de opdrachtgever leidt tot uitstel van de voltooiingsdatum van de bestelling gespecificeerd 
in de PPZ en de noodzaak om het opnieuw op te zetten met Klantenservice van opdrachtnemer. 

6.4. Het tijdstip van verzending / afhaling en de verwachte datum van aflevering van de bestelling 
wordt verlengd in het geval van het optreden van omstandigheden die onafhankelijk zijn van de 
opdrachtnemer, met name overmacht, welke zijn  opgetreden nadat de bestelling werd 
geaccepteerd, zolang ze ook een aanzienlijke invloed hadden op de uitvoering, ook wanneer 
dergelijke omstandigheden zich voordoen bij de leveranciers van de Opdrachtnemer. 
Opdrachtnemer zal  de Opdrachtgever onmiddellijk informeren over het optreden van dergelijke 
omstandigheden en hun verdwijning. De opdrachtgever kan de opdrachtnemer vragen om te 
verduidelijken of hij zich wil terugtrekken uit de uitvoering van  bestelling  of uitvoeren  ze binnen 
een bepaalde tijd. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk n voor schade veroorzaakt als 
gevolg van de bovengenoemde omstandigheden. 

6.5. Tenzij anders niet  overeengekomen in het PPZ-document, is de opdrachtgever  verplicht om te i 
producten op het kantoor van de opdrachtnemer te halen. Op verzoek van de opdrachtgever, 
ingediend in het daarvoor bestemde formulier  wordt de bestelling verzonden naar het 
aangegeven verzendadres. 

6.6. In het geval dat de opdrachtgever de goederen niet binnen de in de  aangegeven in bevestigde   in 
PPZ-document termijn afhaalt, heeft de opdrachtnemer het recht om de bestelling en factuur 
voor rekening en het risico van de opdrachtgever te zenden.. 

7. Verpakken, verzenden en het risico overnemen 
7.1. De opdrachtnemer  voert de verzending van goederen en zijn verzekering tijdens  transport 

uitsluitend  op schriftelijke verzoek en ten koste van de opdrachtgever. 
7.1.1 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uitvoering van taken met betrekking tot de vereiste 

wettelijke verklaringen, verpakking en afvalbeheer in het land van bestemming. 
7.2. Eventuele wijzigingen in de leveringsvoorwaarden die door opdrachtgever  zijn aangebracht na 

verzending van de goederen, incl Wijzigingen in de plaats of datum kunnen aan extra kosten voor 
opdrachtgever worden gekoppeld 

7.3. Als het niet mogelijk is om de goederen aan de opdrachtgever af te leveren om redenen die aan 
de kant van de opdrachtgever liggen, alle kosten in verband met re-verzending of opslag van 
de goederen zijn voor rekening van de opdrachtgever.  

7.4. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de vertraging, vernietiging of verlies van het 
pakket met goederen tijdens transport. 

7.5. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het niet voldoen aan de leveringstermijn, als het een 
gevolg is van de omstandigheden van de kant van de vervoerder 

7.6. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het niet voldoen aan de leveringstermijn, als het een 
gevolg is van externe factoren of willekeurige incidenten onafhankelijk van Opdrachtnemer en 
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vervoerder (ongunstige weersomstandigheden, verkeersongevallen, files, stakingen, rellen, 
oorlogen, natuurrampen, enz.) 

7.7. De opdrachtgever is verplicht om  bij de ontvangst van de zending te controleren: 

7.7.1. naleving van het aantal pakketten met de vrachtbrief 

7.7.2.  vorm van verpakking van alle pakketten (mogelijke mechanische schade) 

7.7.3. volledigheid van de verstrekte documentatie 
7.8. Indien de opdrachtgever onregelmatigheden in de verzending ontdekt (tekortkomingen van het 

pakket, pakketschade, ontbrekende verzenddocumentatie) de opdrachtgever moet onmiddellijk 
een rapport maken in aanwezigheid van de vervoerder. Het rapport moet de datum en tijd van 
levering bevatten en gedetailleerde beschrijving van schade of defecten in de verzending. Het 
rapport zou door de vervoerder en de opdrachtgever of de afzender van het pakket moeten 
worden ondertekend (afzender in het geval van verzendadressen anders dan het hoofdkantoor 
van de opdrachtgever)  Dit protocol is de basis voor klachtenprocedure als bedoeld in punt 9. 

8. Prijzen, betalingsvoorwaarden 
8.1. De prijs voor de bestel- en betalingsvoorwaarden staat in het PPZ-document. Vastbesloten prijs is 

de nettoprijs. Tenzij anders vermeld, zijn de kosten van projecten,  correcties van grafische 
bestanden en BTW  niet inbegrepen in de prijs. 

8.2. Als de opdrachtgever het bedrag van de limiet van de handelaar heeft overschreden, heeft hij een 
betalingsachterstand ivm vorige bestelling of betaling van het overeengekomen voorschot - de 
opdrachtnemer kan de uitvoering van bestelling opschorten, stopzetten  of weigeren om de 
goederen uit te geven. 

8.3. Het is standaard om vooruit te betalen als een vooruitbetaling vóór het begin van de bestelling of 
in de vorm van e-betaling op de rekening van de opdrachtnemer. Vaste opdrachtgevers, d.w.z. 
die dat  positieve geschiedenis van samenwerking hebben  en handelskrediet plus een uitgestelde 
betalingstermijn - zij voeren bestellingen uit op individueel bepaalde commerciële voorwaarden. 
Voor vaste opdrachtgevers worden de betalingsvoorwaarden en het bedrag van het 
handelskrediet vastgesteld door de verkoopadviseurs  via consultants uit Klantenservice van 
opdrachtnemer. 

8.4. De voorwaarden voor het toekennen van de uitgestelde betalingstermijn is een positieve 
geschiedenis van samenwerking, toestemming om een e-factuur te ontvangen, aflevering kopie 
van  huidige registratiedocumenten en andere documenten aangegeven door Opdrachtnemer. 

8.5. In het geval dat de waarde van de bestelling de limiet van de handelaar overschrijdt, heeft de 
opdrachtnemer het recht om vooruitbetaling of passende garantie te eisen - in geval van 
weigering, kan  de overeenkomst  ontkennen. 
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8.6. In het geval dat nadat de bestelling  door de opdrachtnemer is geaccepteerd, de feiten worden 
geïdentificeerd, die de kredietwaardigheid van opdrachtgever ondermijnen,  opdrachtnemer 
heeft het recht om vooruitbetaling of passende garantie te eisen - in geval van weigering, kan  de 
overeenkomst  ontkennen. 

9. Klachten en garantie 
9.1. De Opdrachtnemer geeft de Opdrachtgever een garantie op de geleverde goederen voor een 

periode vermeld in bijlage nr. 7. 
9.2. Onmiddellijk na ontvangst van de goederen moet de opdrachtgever ze controleren: in 

hoeveelheden, gebreken / tekorten / prijzen / kwaliteit en gegarandeerd eigenschappen. Klachten 
kunnen binnen 7 werkdagen na levering worden ingediend. Aanvragen kunnen  op werkdagen tot 
16.00 uur  ingediend worden. Tijd  voor behandeling van klachten ingediend op werkdagen na 
16.00 uur of op feestdagen/vrije dagen,  telt vanaf de volgende werkdag. 

9.3. Klachten worden in behandeling genomen binnen 5 werkdagen vanaf de datum van indiening, op 
basis van: 

9.3.1. Volledig ingevulde klachtenformulier van bijlage 3 bij Algemene Voorwaarden 
9.3.2. correspondentie met richtlijnen voor de uitvoering van bestelling 
9.3.3. fotografische documentatie over defecten in het ontvangen product 

In sommige gevallen kan de opdrachtnemer de opdrachtgever vragen om ondeugdelijke 
producten op kosten van de opdrachtnemer terug te sturen. Als de klacht als ongrondig wordt 
beschouwd, kan de opdrachtgever factuur ontvangen voor door door de opdrachtnemer 
gemaakte transport kosten. In gecompliceerde gevallen kan de opdrachtnemer de tijd van 
klachtbehandeling  uitbreiden tot 14 werkdagen na het informeren van de opdrachtgever. 

9.5. Klachten kunnen alleen worden ingediend als het product niet aan de beschreven bestelling in het 
bevestigd PPZ-document voldoet 

9.5. De Opdrachtgever is op verzoek van de Opdrachtnemer verplicht om de goederen waarop de 
garantieclaim betrekking heeft onmiddellijk (toch niet later dan 30 dagen gerekend vanaf de 
datum van de claim) aan een vertegenwoordiger van de Opdrachtnemer beschikbaar te stellen 
zodat deze het gemelde gebrek kan bevestigen en analyseren. In het bovengenoemde geval 
rekent men de tijd voor het onderzoeken van de klacht vanaf het moment van de bezorging van 
de bovengenoemde goederen aan de Opdrachtnemer of zijn vertegenwoordiger. Indien de 
goederen waarop de garantieclaim betrekking heeft ondanks een verzoek van de Opdrachtnemer 
door de Bestellende Partij tijdens de onderzoeksprocedure niet beschikbaar worden gesteld, 
beschouwt men de claim als ongegrond.  

9.6. Als het product uit verschillende onderdelen bestaat, kan slechts een deel van het product waarop 
de gebreken betrekking hebben, worden onderworpen aan een klacht. 
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9.7. Als de opdrachtnemer de klacht als redelijk beschouwt, draagt de opdrachtnemer de kosten 
gerelateerd aan de verbetering van het product en de verzending ervan naar de Opdrachtgever, 
tenzij de prijs werd verlaagd. 

9.8. In het geval van afdrukken op toevertrouwde materialen, is de Opdrachtnemer niet 
verantwoordelijk voor hun gebruiksgeschiktheid. 

9.9. Klachten zijn niet onderworpen aan (tenzij anders overeengekomen in de garantievoorwaarden of 
een afzonderlijk  afgesloten overeenkomst): 
9.9.1. lichte afwijkingen van het door de opdrachtgever goedgekeurde kleurenpatroon. 

Hetzelfde geldt voor de vergelijking van proefdrukken met gedrukte oplage 
9.9.2. producten gemaakt van een bestand verzonden door de opdrachtgever, bevattende een 

fout  in de inhoudelijke, spelling, grammaticale en grafische gebied (fouten die voortvloeien 
uit 
opstellen van een bestand dat niet in overeenstemming is met de specificatie, als bijlage 2), 
als dit niet het onderwerp van een afzonderlijke bestelling voor de projectverificatiedienst 
was , rekening houdend met het bovenstaande. 

9.9.3. vervaagde producten, beschadigd door onjuiste montage of gebruik niet in 
overeenstemming met het doel, beschadigd als gevolg van onjuiste bediening of lange 
termijn blootstelling aan atmosferische omstandigheden 

9.9.4. producten beschadigd, gebroken of gewijzigd door de opdrachtgever tijdens de montage of 
bewerking 

9.9.5. producten aangepast door de opdrachtgever (zelfgemaakte en andere interferentie in het  
product). 

9.9.6. producten beschadigd of gebroken tijdens transport, als ze niet aan vervoerder zijn gemeld 
en er geen schaderapport ondertekend door de vervoerder bestaat samen met fotografische 
documentatie.  

9.9.7. producten beschadigd of gebroken tijdens transport door verkeerd gebruik verpakking door 
de opdrachtgever (klachtenbehandeling) 

9.9.8. mechanische schade (met betrekking tot advertentiesystemen) veroorzaakt onjuist gebruik 
of gebruik door de opdrachtgever 

9.9.9. afwijkingen van eindafmetingen of verschuivingen tussen grafische delen indien ze vallen 
binnen de waardes in Tolerantietabel en Tolerantietabel voor blokken  bijlages nummer  4 
en 5 van  Algemene Voorwaarden voor de uitvoering  van bestellingen 

 9.10. Het gebruik / gebruikmaking van het product door de opdrachtgever of zijn klant  is 
ondubbelzinnig met goedkeuring van de geschiktheid voor gebruik en goedkeuring van het 
product door de opdrachtgever. In het geval van een klacht over een product dat is gebruikt, 
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indien de klacht als gerechtvaardigd wordt beschouwd, heeft hij alleen recht op een prijsverlaging. 
Het bedrag van  prijsverlaging houdt rekening met de mate van de klacht en met mogelijke 
beperkingen in toepassingsgebied, gebruik van het geadverteerde product 

9.11. Klachten over kleuren worden alleen in de volgende gevallen overwogen: 
9.11.1. als de afdrukkleur niet compatibel is met de proefafdruk (waarnaar wordt verwezen in 

punten 4), cromalin, digitale proefdruk of een geselecteerde kleur uit het CMYK-
kleurmodel onder voorwaarde dat de kleurselectie aan de opdrachtnemer is opgedragen. 

9.11.2. als de afdrukkleur niet compatibel is met het grafische bestand dat is opgesteld in 
overeenstemming met Specificatie voorbereiding van bestanden voor het afdrukken 

9.12. Klachten over kleuren worden niet opgenomen in de volgende gevallen: 
9.12.1. als het verschil in kleur het gevolg is van bestellingen die in verschillende termijnen 

worden geplaatst en uitgevoerd 

9.12.2. als het overgedragen bronbestand is opgeslagen in een ander formaat dan CMYK 
9.12.3. als de cromalin was niet toegevoegd aan opdracht  of als de kleur uit het CMYK - palet 

was  niet opgegeven 
9.12.4. als hetzelfde grafische ontwerp werd geproduceerd met verschillende substraten en 

printtechnologie, volgens de bestelling van de opdrachtgever. 
9.13. Als de garantieclaim als gegrond beschouwd wordt, zal de Opdrachtnemer zonder onnodige 

vertraging aan de Opdrachtgever een product bezorgen dat vrij van gebreken is of de prijs 
verlagen. Het gebrekvrije product wordt gemaakt op basis van het PPZ-document en de bij de 
bestelling geleverde materialen (bestanden, monsters etc.). Het is niet mogelijk om tijdens de 
garantieprocedure de printopdracht te wijzigen op basis van gewijzigde materialen (bestanden). 

9.14. Na het indienen van de klacht heeft de opdrachtgever het recht om onmiddellijke verbetering 
van het product te eisen - voordat de klacht van de opdrachtnemer wordt overwogen. In dit geval 
de Klachtformulier-Bijlage 3 van Algemene voorwaarden voor de uitvoering van bestellingen dient  
clausule “niet standaard” te bevatten. Als er geen afzonderlijk contract is afgesloten tussen de 
opdrachtgever en de opdrachtnemer regelend de kwesties van directe verbetering / druk, is de 
Opdrachtgever verplicht aan dekking van de kosten van herdruk en transportkosten op basis van 
de afgegeven factuur. In het geval van acceptatie van klacht door de opdrachtnemer als geldig, 
zal de opdrachtnemer het bovengenoemde factuur voor afdrukken en transportkosten 
corrigeren. 

9.15. Punt 9.1 tot 9.14 specificeren de volledige rechten en plichten van de partijen voor 
productdefecten. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer onder de garantie vanwege 
technische gebreken is door de partijen uitgesloten. 
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10. Algemene beperking van wettelijke aansprakelijkheid 
10.1. De opdrachtgever is aansprakelijk indien door de uitvoering van zijn opdracht, zijn rechten van 

derden geschonden. De opdrachtgever verbindt zich ertoe om alle schadevorderingen van derden 
te voldoen  als gevolg van  dergelijke schending van rechten. 

10.2. Totale verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer als is beperkt tot het bedrag van de 
vergoeding betaald door de opdrachtgever voor de  bestelling. De partijen uitsluiten mogelijkheid 
van het zoeken van compensatie voor gederfde winst. 

11. Plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank en toepasselijk recht 
11.1. De vestigingsplaats van de opdrachtnemer wordt beschouwd als de plaats van levering en 

betaling. Een exclusieve rechtbank voor alle geschillen die tussen de partijen ontstaan is 
Rechtbank in Gliwice of Districtsrechtbank in Gliwice. 

11.2. De Poolse wet is van toepassing op contracten die worden gesloten in overeenstemming met 
deze Algemene Voorwaarden. 

11.3. De opdrachtnemer heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in deze Algemene 
Voorwaarden. Bestellingen geplaatst vóór de datum van het aanbrengen van wijzigingen in deze 
Algemene Voorwaarden worden uitgevoerd  op basis van de bepalingen van de Voorwaarden die 
van kracht zijn op de dag van indiening  van de bestelling. 

11.4. Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig vanaf 2018.12.19. 

 
Bijlagen: 
1 – Bestelformulier 
2 – Specificatie 
3 – Klachtenformulier 
4 – Tolerantietabel 
5 – Tabel - Visuele beoordeling 
6 – Tabel - Tolerantie voor blokken 
7 – Tabel - Garantieperioden 
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Specificatie

OPINION gebruikt  het systeem voor automa�sche controle en voorbereiding van bestanden voor het afdrukken. Voor 
de juiste voorbereiding van het bestand en de efficiënte verwerking door ons systeem, lees aandach�g en pas u aan de 
volgende richtlijnen. We moedigen u ook aan om de  specifica�es voor individuele productgroepen te lezen.  

In ons aanbood zijn ook  reeks grafische services, van patches op slecht voorbereide bestanden tot projectvoorbereiding 
helemaal opnieuw door onze grafische ontwerpers van Graphic Services en DTP. 

TIFF PDF EPS Photoshop 

oblaat PDF 1.3 of 1.6 Zonder voorbeelda�eelding 

LZW-compressie ingeschakeld 
werkformaat opgenomen in de 

Trim Box 
Jpeg maximale 

kwaliteitscompressie Kleurmodel: CMYK 8 bits 

Bestanden  verzonden voor het afdrukken, moeten van elkaar worden gescheiden; elke lay-out moet een afzonderlijk 
bestand zijn en geen element van PDF-document met meerdere pagina's of geplaatst tussen andere lay-outs. 
Wij accepteren  zogenaamde “open bestanden” niet, vanwege de mogelijkheid van fouten die het gevolg zijn van van 
verschillen van het lezen van bestanden door de so�ware. 
Bestanden die in de CMYK-kleurmodel van 16 bits zijn opgeslagen, worden automa�sch door het systeem  van 
autocontrole naar de CMYK-kleurmodel van 8 bits geconverteerd. De drukkerij is niet verantwoordelijk voor fouten die 
gevolg zijn  van deze conversie. 

We gebruiken geen aflopen in printbestanden. We voegen alleen aflopen toe aan de werken die op de plo�er worden 
geknipt. 

Plaats in het bestand geen kaders en drukmarkeringen, slips, linten, kalibra�estroken, enz. Als er bitmaps in het werk 
voorkomen, moeten deze in schaal 1: 1 worden ingesloten in de resolu�e volgens onderstaande tabel. 

Bestanden moeten worden voorbereid . Hieronder vindt u  een tabel met de vereiste resolu�e 
voor individuele formaten  in DPI voor de schaal 1: 1. Als u het bestand schaalt, wordt de resolu�e verhoogd 
propor�oneel op de gebruikte schaal. 
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Specificatie

150 120 100 80 72 72 60 50 40 40 

120 100 100 72 72 60 60 50 40 40 

100 100 72 60 60 60 50 50 40 40 

80 72 60 60 60 50 50 50 40 40 

72 72 60 60 50 50 50 40 40 40 

72 60 60 50 50 50 50 40 40 40 

60 60 50 50 50 50 40 40 40 40 

50 50 50 50 40 40 40 40 30 30 

40 40 40 40 40 40 40 30 30 30 

40 40 40 40 40 40 40 30 30 30 

Bestanden moeten worden voorbereid in het kleurmodel, met het kleurprofiel . 

Gebruik van Pantone-kleuren in de vectorbestanden kan  leiden tot  onjuiste interpreta�e van kleuren door het systeem 
van  autocontrole  of op de drukmachine zelf. 

We bieden ook kleuraanduiding aan  om een vergelijkbare afdrukkleur  in vergelijking met geselecteerde kleur te 
ontvangen. De kleurkeuze wordt individueel gemaakt, rekening houdend met de technologie, de machine waarin  het 
bestand wordt afgedrukt en het substraat type. We kunnen met een foutenmarge passen bij de typepatronen  zoals 
Pantone, HKS of RAL. Kleuren van andere patronen worden gereproduceerd in de standaard CMYK-kleurmodel met het 
profiel Fogra39. Raadpleeg alleen één kleurenpatroon. 

We hebben ook een technologie waarmee we een gecer�ficeerd digitaal proofing kunnen afdrukken conform ISO 
12647-2. We bieden ook een keuze aan kleuren voor cromalin, proofing of andere fysieke afdruk. 
Bij het voorbereiden van grafische bestanden of het bestellen van een kleuraanduidingservice, is het de moeite waard 
eraan te denken dat het niveau van kleurverzadiging zal zijn meer geprononceerd op PVC-materialen dan op 
tex�elmaterialen. De bovenstaande is gevolg van de druktechnologie op verschillende  materialen en de mate van 
inktabsorp�e / uitharding. 

Het is ook belangrijk om de kleuren correct te interpreteren - in het geval van reproduc�e van bijvoorbeeld  Panton-
kleuren, kleurprofielen op de machine benaderen Pantone-kleur alleen als de juiste componenten in CMYK volgens de 
Pantone-sjabloon beschreven worden. 

arte kleur 
Voor diepzwart  gebruik component 
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Specificatie

OV
Voeg geen overdruk   aub aan grafische elementen. Zorg er ook voor dat de bestanden geen externe loca�e van 
grafische elementen beva�en. De conversie van bestanden voor digitaal afdrukken gebeurt anders dan bij offsetdruk, 
daarom is het verboden om overduk in grafische bestanden te gebruiken.P 
ECYFIKACJA   

Vanwege het technologische proces van de aangeboden producten is het noodzakelijk om voldoende tekstmarge  te 
behouden (veilige gebied) bij het voorbereiden van projecten voor afdrukken. 
Alle belangrijke elementen - logo's, teksten etc. - mogen niet buiten het veilige gebied staan. 

Het gebruik van een geschikte tekstmarge in het bestand garandeert een goed effect - de a�eeldingen worden 
gecentreerd en belangrijke elementen in het project zullen niet te dicht bij de rand staan.  

Hieronder staat de minimaal voorgestelde tekstmarge: 

de groo�e van de langere kant m 

tekstmarge* 2 cm 2 cm 3 cm 4 cm 5 cm 6 cm 7 cm 8 cm 9 cm 10 cm

* tekstmarge: voor elke kant van afdrruk

In het geval van extra afwerkingen, moeten de tekstmarges van de tabel groter zijn. 
P

• las:
• tunnel:

In het geval van tex�elproducten is het erg belangrijk om veilige gebieden in het bestand te bewaren. A�ankelijk van 
gebruikt tex�elmateriaal en produc�etechnologie, is er sprake van uitbreidbaarheid of krimpbaarheid  van  afgewerkte 
product.  

• rand:
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Specificatie
• intrekbare band:
• aangebrachte bant:
• tunnel:

Dubbe
Om dubbelzijdige producten te produceren, moeten twee bestanden worden voorbereid: voorzijde en achterzijde 
gemarkeerd  in de bestandsnaam. 

In dubbelzijdige onderwerpen  is er een kans dat de  eerste pagina een beetje  verplaatst wordt  ten opzichte van de 
andere. 

Dit effect is vooral zichtbaar op de onder�tels in het projecten  bij verbindingen van a�eeldingen. Om ongewenst effect 
van verplaatsing te voorkomen, moeten de grafische elementen van het onderwerp  voorzich�ger werden geanalyseerd 
en verplaatst. 

(panelen, weergegeven naast elkaar of als geheel) 
Stuur het ingediende project in één grafisch bestand (niet verdeeld in blokken). Verdeling in blokken doet OPINION 
volgens de interne procedure - deze service is betaalbaar. Uitvoering  van bestanden die al in de blokken zijn verdeeld 
bevrijdt de drukkerij van de verantwoordelijkheid voor mogelijke verschuivingen van de grafische a�eeldingen op de 
afdrukken. Het is erg belangrijk dat de blokken  juiste hoeveelheid DPI  hebben conform de resolu�etabel op pagina 2 
van deze specifica�e. 
In het geval van niet-standaar afwerking of een soort product, raden we u aan contact  met OPINION op te nemen. 

 Het formaat dat in het bestand wordt gespecificeerd, 
moet al�jd een ne�o-indeling hebben – zonder toelagen. 

Ons IT-systeem controleert de correctheid van het bestandsformaat met de  bestelling - als het bestand propor�oneel 
op een schaal staat,  zal het systeem het automa�sch schalen naar het gewenste formaat. Als de bestandsgroo�e 
verschilt van die gegeven in de bestelling met max. 3% op hoogte of breedte, zal het systeem zelf de correc�e uitvoeren 
en het bestand naar vereist formaat schalen. 

Als het formaat anders is dan in de bestelling wordt vermeld, zullen we u hierover informeren en  extra betaalde  DTP-
service aanbieden om het bestand te  corrigeren of handma�g aan te passen 

Geef afme�ng van opdracht op in de bestandsnaam, volgens het schema: 

De gegeven afe�ng wordt opgevat als eindafme�ng van het opdracht  na de afwerking. 

De drukkerij is niet aansprakelijk voor onjuiste oriënta�e van bestanden (bijv. 100x200cm in plaats van 200x100cm). 

. De drukkerij 
is niet aansprakelijk voor verkeerd gedrukte projecten, als de klant de teksten niet in curven omgezet hee� 

Hieronder vindt u * voor verschillende  druktechnieken:

• UV-printen (PVC, forex, PP, dibond, frontlit etc.) –
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Specificatie
• solventprinten (frontlit, net, monomeer, etc.) –

• sublima�e afdrukken (vlaggen, decors, microbacklight, neomesh etc.) – * verwijst naar de hoogte x van
kleine letters, d.w.z. letters zoals: m, a, u

 In het geval van geperforeerde materialen - net, OWV-folie, geperforeerde vlag, vanwege het materiaal, 
moeten hogere le�ers worden gebruikt - 

OPINION  is  digitaal groo�ormaat drukkerij, dus rinscrip�es van een paar milimeter  geplaatst in het opderwerp kunnen 
onscherp zijn (wazig). SPECYFIKACJA   

V
Als de afme�ng  van de kortere kant zvan het ontwerp groter is dan de breedte van het medium waarop deze wordt 
afgedrukt, wordt deze verdeeld voor blokken door ons IT-systeem of DTP-afdeling. Als we bestanden ontvangen die in 
blokken zijn verdeeld, kunnen we niet verzekeren dat de blokken aan elkaar zullen aangepaast worden.    

Let bij het voorbereiden van ontwerpen  die langs de contour worden gesneden op het volgende: 
- bereiding van een vectormatrijs op een afzonderlijke laag; contour 1pt, steunkleur 100% magenta
- gebruik van afloop van min. 3 mm in a�eeldingen
- een voorbeeld van ontwerp  sturen of informeren over het beoogde eindresultaat (a�eeldingen / teksten in
tegenstelling of vrijstaand)

P  
De drukkerij is niet verantwoordelijk voor drukfouten als gevolg van onjuiste voorbereiding van het project door Klant, 
evenals voor feitelijke fouten in het project (bijv. In de teksten). 
Elke afwijking van de bovenstaande aanbevelingen kan ongewenste effecten veroorzaken in de uiteindelijke afdruk en 
verlengen �jd van voltooiing van de bestelling. 

Voordat u de bestelling bevestigt, raadpleegt u het voorbeeld van het verwerkte bestand dat is geplaatst in het PPZ-
document  (Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia-Beves�ging van ontvangst van de bestelling). 
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Klachtenformulier

Gegevens van de koper: Gegevens van de verkoper: 

Firmanaam OPINION Strefa Druku Sp. z o.o. 

Identificatienummer van de 
koper 

ul. Leonarda da Vinci 12 
 

44-109 Gliwice
POLEN

T  +48 32 330 19 30 
Beschrijving van ondeugdelijk product: 
Bestellingnummer (ID) Product 

Onderdeel van bestelling(JOB) 
Hoeveelheid van 

ondeugdelijke producten 

Datum van verzending Datum van klacht 

Beschrijving van klacht 

Verwachtingen van klant 

Herstel van product Reproductie 
Teruggave van 
aankoopbedrag Prijsverlaging in EUR 

Prijsverlaging in % 

Klachtbehandeling (QC) 
Gegrond Ongegrond 

Klachtanalyse (QC) 

Beslissing (QC) 

Herstel van product Reproductie 
Teruggave van 
aankoopbedrag Prijsverlaging in EUR 

Prijsverlaging in % 

Datum van behandeling (QC)  Behandeld door (QC) 
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Bijlage 4 voor Algemene Voorwaarden voor de uitvoering  van bestellingen bij OPINION 

Strefa Druku Sp. z o.o. 

Tolerantietabel  

 Afmeting 

Product L ≤  1 m 
1 m < L ≤ 

2.5 m 
2.5 m < 
L ≤ 5 m 

5 m < L ≤ 
7.5 m 

7.5 m < L 
≤ 10 m 

L > 10 m 

Banners met oogjes ± 0,5 cm ± 1,0 cm ± 1,5 cm ± 1,75 cm ± 1,75 cm ± 2,0 cm  

Banners met tunnels ± 0,5 cm ±0,75cm ± 1,0 cm ± 1,5 cm ± 1,5 cm ± 2,0 cm  

Banners scherp gesneden ± 0,2 cm ±0,35cm ± 0,5 cm ± 0,75 cm ± 1,5 cm ± 2,0 cm 

Netten met oogjes ± 0,5 cm ± 1,0 cm ± 1,5 cm ± 1,75 cm ± 1,75 cm ± 2,0 cm  

Netten met tunnels ± 0,5 cm ±0,75cm ± 1,0 cm ± 1,5 cm ± 1,5 cm ± 2,0 cm  

Blackouts met oogjes ± 0,5 cm ± 1,0 cm ± 1,5 cm ± 1,75 cm ± 1,75 cm ± 2,0 cm  

Blackouts met tunnels ± 0,5 cm ±0,75cm ± 1,0 cm ± 1,5 cm ± 1,5 cm ± 2,0 cm  

Blackouts met oogjes (dubbelzijdig) ± 0,5 cm ± 1,0 cm ± 1,5 cm ± 1,75 cm ± 2,0 cm ± 2,5 cm 

Blackouts met tunnels (dubbelzijdig) ± 0,5 cm ±0,75cm ± 1,0 cm ± 1,5 cm ± 1,5 cm ± 2,0 cm 

Backlits met oogjes ± 0,5 cm ± 1,0 cm ± 1,5 cm ± 1,75 cm ± 1,75 cm ± 2,0 cm  

Backlits met tunnels ± 0,5 cm ±0,75cm ± 1,0 cm ± 1,5 cm ± 1,5 cm ± 2,0 cm  

Backlits - grafische verschuiving 

 

max 
0,2cm 

max 
0,2cm 

max 
0,2cm 

max 
0,3cm 

max  
0,3cm 

max  
0,5cm 

Folies  ± 0,2 cm ± 0,5 cm ± 0,8 cm ± 1,0 cm ± 2,0 cm  ± 2,0 cm 

Keshet, BBS en andere papieren  ± 0,2 cm ± 1,0 cm ± 2,0 cm ± 2,0 cm ± 2,0 cm  ± 2,0 cm 

Platen  ± 0,2 cm  ± 0,3 cm  ± 0,3 
cm 

 ± 0,5 cm  ± 0,5 cm nd 

Vlaggen  +1,0%;  
- 2,0% 

+1,0%; 
 - 2,0% 

+1,0%;  
- 2,0% 

+1,0%;  
- 2,0% 

+1,0%; 
 - 2,0% 

+1,0%; 
 - 2,0% 

Decors zonder rubber  ± 1,0 cm ± 2,0 cm ± 2,0 cm ± 3,0 cm ± 3,0 cm ± 5,0 cm 

Satijnen zonder rubber  ± 1,0 cm ± 2,0 cm ± 2,0 cm ± 3,0 cm ± 3,0 cm ± 5,0 cm 

De afdrukken zijn voltooid Kedar   - 0,0 
cm, 

 + 1,0 cm 

- 0,0 cm, 
 + 1,0 cm 

 - 0,0 
cm, 

 + 1,0 
cm 

 - 0,0 cm,  
+ 1,5 cm 

 - 0,0 cm, 
 + 1,5 cm 

 - 0,0 cm, 
 + 2,0 cm  

Afmeting 

Tunnelbreedte, ongeacht van 

medium 
L ≤  7,0 m 7,0 m  < L  

 - 0,5 cm; + 0,5 cm  - 0,5 cm; + 1,0 cm 

Tolerantie voor afdrukken met 

tunnels 
Volgens de procedure 

 

De gespecificeerde werkdimensie wordt begrepen als een dimensie van werk na het afronden. 

Voor afdrukken in  montagesystemen moeten "toelaatbare afwijkingen" van de nominale maat  van 
tevoren worden overeengekomen (voor uitvoering van de bestelling). 



Bijlage 5 voor Algemene Voorwaarden voor de uitvoering  van bestellingen bij OPINION Strefa Druku Sp. z o.o.

Tabel - Visuele beoordeling (geen zichtbare kwaliteitsafwijkingen)

1 m2 < P ≤ 5 m2 5 m2 < P ≤ 10 m2 10 m2 < P ≤ 50 m2 50 m2 < P ≤ 200 m2 P > 200 m2

blockout 100 cm 200 cm 300 cm 400 cm 500 cm

frontlit 100 cm 200 cm 300 cm 400 cm 500 cm

dekzeil 100 cm 200 cm 300 cm 400 cm 500 cm

backlits 100 cm 200 cm 300 cm 400 cm 500 cm

netten 100 cm 200 cm 300 cm 400 cm 500 cm

folies 50 cm 100 cm 100 cm 200 cm 200 cm

platen 50 cm 100 cm 100 cm 200 cm 200 cm

vlaggen 50 cm 100 cm 100 cm 200 cm 200 cm

decors 50 cm 100 cm 100 cm 200 cm 200 cm

microbacklite 50 cm 100 cm 100 cm 200 cm 200 cm

De tabel geeft de minimale afstanden weer, waar geen kwaliteitsafwijkingen zichtbaar zijn.

Product
Afmeting van opdracht
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Bijlage 6 voor Algemene Voorwaarden voor de uitvoering  van bestellingen bij OPINION Strefa Druku Sp. z o.o.

Tabel - Tolerantie voor blokken

1 m < L ≤ 2,5 m 2,5 m < L ≤ 5 m 5 m < L ≤ 7,5 m 7,5 m < L ≤ 10 m L > 10 m

Blockout - blokken verschuiving max 0,2 cm max 0,2 cm max 0,3 cm max 0,4 cm max 0,5 cm

Frontlit - blokken verschuiving max 0,2 cm max 0,2 cm max 0,3 cm max 0,4 cm max 0,5 cm

Dekzeil - blokken verschuiving max 0,2 cm max 0,2 cm max 0,3 cm max 0,4 cm max 0,5 cm

Folies - blokken verschuiving max 0,1 cm max 0,2 cm max 0,3 cm max 0,3 cm max 0,4 cm

Backlits - blokken verschuiving max 0,2 cm max 0,2 cm max 0,3 cm max 0,3 cm max 0,5 cm

Vlaggen en decors - blokken verschuiving max 0,2 cm max 0,2 cm max 0,3 cm max 0,4 cm max 0,5 cm

Product
Afmeting (langere kant)
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Product Guarantee Period

Monomeric foil 12 months

Monomeric with laminate 24 months

Polimer foil 12 months

Polimer foil with laminate 24 months

EasyDot 12 months

EasyDot with laminate 24 months

OWV foil 12 months

OWV foli with laminate 24 months

Cast foil with laminate 24 months

Frosted foil 12 months

Reflective foil 12 months

Translucent foil 12 months

Transparent foil 12 months

Adhesive foil 12 months

Backlit film 12 months

Wandfolie Strong 12 months

Magnetfolie 0,4 mm und 0,7 mm mit Laminat 12 months

Papier Foto 3 months

Poster Papier 3 months

Floor stickers 6 months

Mirror sticker 12 months

Frontlit Economy 3 months

Frontlit Standard 6 months

Frontlit with black back 6 months

Frontlit premium 6 months

Mesh Economy 3 months

Mesh Standard 6 months

Mesh Premium 12 months

Speaker Mesh (Membrane Mesh) 12 months

Double sided mesh 6 months

Backlit Standard 6 months

Backlit Premium 6 months

Blockout Economy 6 months

Blockout standard 6 months

Blockout Premium 6 months

Blockout extra white 6 months

Airtex 6 months

Artist 6 months

Samba 6 months

Decor heavy 6 months

Printfloor 3 months

Decor light 6 months

Decor non‐iron 6 months

Decor slimtex 6 months

Satine 6 months

Taft 6 months

Flag 6 months

Bijlage 7 voor Algemene Voorwaarden voor de uitvoering 

van bestellingen bij OPINION Strefa Druku Sp. z o.o. 
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Perforated flag 6 months

Longlife Flag 6 months

Eco‐Flag 6 months

Eco‐Frontlit 3 months

Eco‐Decor 6 months

Eco‐Folie 6 months

Eco‐Airtex 6 months

Eco‐Blockout 6 months

Eco‐Samba 6 months

Microbacklite 6 months

Blockout Black (txt) 6 months

Blockout White (txt) 6 months

Tablecloth 6 months

Vinyl Tapete 3 monate

Flizelin Tapete 3 monate

Neomesh 6 months

NoWoven 6 months

Non woven carpet 6 months

Rooftex/Rolltex 6 months




