VOORWAARDEN
WE WILLEN U VRAGEN ONZE VOORWAARDEN GOED TE LEZEN:
Het proces in het kort.
1. Aanleveren van Word bestanden en figuren aan Persoonlijk Proefschrift.
2. Telefoongesprek met uw persoonlijke vormgever over uw wensen.
3. Een vormgevingsproef wordt vormgegeven.
4. Hierna wordt de rest van het binnenwerk en het omslag vormgegeven.
5. Na het akkoord op de vormgeving worden de bestanden naar de drukker gestuurd.
6. Er wordt een printproef gemaakt en bij u bezorgd.
7. De definitieve boeken worden gedrukt.
Voor het uitgebreide proces verwijzen we u graag door naar onze website.
Om meer te leren over het plaatsen van comments in uw PDF bestanden bekijk onze video op
onze kennisbank.
Bij een vaste prijs horen vaste werkzaamheden.
Uw proefschrift wordt voor een vaste prijs vormgegeven, onderstaand is beknopt omschreven
welke werkzaamheden binnen deze vaste prijs vallen:
oo
oo
oo
oo

Vormgeving van het volledige binnenwerk.
Vormgeving van het omslag en uitnodiging o.b.v. een aangeleverde afbeelding.
Vormgeving van stellingen op een los blad.
Aangeleverde bestanden worden op kwaliteit gecheckt.

Voor alle andere werkzaamheden wordt, altijd in overleg, een meerprijs van €25/uur (ex. BTW)
in rekening gebracht. Hierbij kunt u denken aan:
oo
oo
oo
oo

Het creëren of vergaren van geschikt beeldmateriaal voor een omslag.
Het reproduceren van figuren.
Het doorvoeren van tekstuele correcties.
Adviseren over drukwerk gerelateerde zaken.

Als laatste willen wij nadrukkelijk vermelden dat de besproken planning leidend is, (onverwachte) veranderingen of omstandigheden van uw kant kunnen dit proces vertragen. Houd er
rekening mee dat dit invloed kan hebben op de leverdatum van uw boeken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor een dergelijke vertraging.

Gegevensverwerking
Identiteit en contactinformatie van de verwerkingsverantwoordelijke;
Persoonlijk Proefschrift
Gruttersdijk 12-110
3514 BG Utrecht
Nederland
Contactpersoon
Matthijs Ariens
matthijs@persoonlijkproefschrift.nl
06 247 651 62
Doel en wettelijke basis voor de verwerking;
Om tijdens het proces van vormgeving op een goede manier samen te werken hebben wij contactgegevens nodig. Naast deze contactgegevens vragen we om documenten en deadlines
om onze klant zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Om een goed inzicht te krijgen in de
demografie van onze klanten slaan we ook de universiteitsstad en eventueel de weg via waar
ze ons gevonden hebben op. Om onze mailings goed in te richten slaan we ook het geslacht
en de taal op.
Ontvangers van de persoonsgegevens;
Deze gegevens worden door onze vormgevers en partners (drukkers) gebruikt. Alleen de
vormgever en drukker die daadwerkelijk in contact zijn met de klant hebben toegang tot deze
gegevens. Al deze gegevens worden verwerkt door ons platform dat gehost wordt bij Kenemedia en technisch beheerd wordt door Label Vier en Robbert de Kuiper.
De bewaartermijn, of de criteria waarmee de bewaartermijn bepaald wordt;
Zodra er geen sprake meer is van een noodzaak om deze gegevens te bewaren worden ze
verwijderd. Alle andere gegevens worden in ons archief anoniem bewaard om een goed beeld
te krijgen van onze klantgroep.
Rechten van onze klant;
Iedere klant heeft het recht om bepaalde gegevens niet door te geven. Het is voor onze dienstverlening noodzakelijk om een emailadres te hebben, alle andere gegevens zijn optioneel.
Ten alle tijden heeft onze klant het recht om zijn toestemming voor het verwerken van zijn
gegevens in te trekken. Wanneer ook het e mailadres niet meer gebruikt mag worden vervalt
helaas onze dienstverlening.
Ten alle tijden heeft onze klant het recht om een klacht in te dienen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens of ieder ander onderwerp.

