Over MADSTUDIO

Madstudio is de verzamelnaam voor de activiteiten van Mick Willemsen, KVK geregistreerd onder de
bedrijfsnaam : MickeysArtDesign. Design kent vele kanten en Mick Willemsen beheerst in deze sector diverse
disciplines. Voor de duidelijkheid naar het publiek en de klanten, zijn de werkzaamheden min of meer
gescheiden.
Fotografie is en blijft de “ core” business, terwijl website design en vormgeving voor drukwerk, folders en
brochures een belangrijk deel uit maken van de werkzaamheden. Deze vind u terug onder “ Madstudio” en
“Quadithosting” , welke elkaar aanvullen in diensten en werkzaamheden.
Naast de in opdracht van/voor “ klant en bedrijfs gerichte” werkzaamheden, vallen ook de “ vrije werken” van
Mick Willemsen onder de noemer van Mickeys Art Design. Werken uit deze categorie worden getoond via
www.mickwillemsen.nl en staan als zodanig los van de commerciële diensten.

OPDRACHTEN
Commerciële werkzaamheden kunnen via de betreffende websites worden aan gevraagd via de contact
formulieren , telefonisch, of mondeling. Bij opdrachten voor bedrijven wordt altijd een offerte en een
overeenkomst opgemaakt van de te verwachte of gewenste diensten en de uiteindelijk overeengekomen
leverings opdracht is voor beide partijen bindend.
Bij PROJECT ontwikkelings verzoeken/opdrachten, welke niet onder een vaste noemer zijn te plaatsen worden
ten alle tijden de gemaakte onkosten , een op een doorberekend en komen ten laste van de aanvrager.
Alle uitkomsten van samenwerking, commercieel, artistiek, vallen onder het algemeen geldende copyright ,
waarbij de maker ten alle tijden de rechten van ontwerpen en gemaakte producten behoud, tenzij dit nadrukkelijk
in een overeenkomst tussen opdrachtgever en uitvoerder anders is geregeld.
(als samen gevat in de specifiek e reglementering onder “ Voorwaarden” op de betreffende websites)
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WERKZAAMHEDEN & TARIEVEN
Product code

omschrijving

001
002
003
004
005
006
007
008

Domein registratie .nl
Domeinregistratie .com
Domeinregistratie .eu
Webhosting 500MB
Webhosting 1000MB
Webhosting 3000MB
Template-ontwikkeling +Joomla website
5 pag + standaard email form
Joomla MADDESIGN template + logo
5 pag + standaard email form
Overige website aanpassingen altijd in overleg
Basic Joomla opzetten op server
MADDESIGN template ontwerp ( full/left/right/left-right)
Basis Bedrijfs website opzetten incl logo + uitgebreid mailform
Opzetten web winkel ( basic) incl 50 producten (basic template)
Toevoegen product fotos /productprijzen/teksten
per product
Slide show module invoegen ( per 10 fotos)
Constructie flash banners
( simple movements)
Constructies tekst/foto banners
Product of artikelfotografie voor web (min. sessie 20 items )
per item
Locatie fotografie:
reportages evenementen / recepties e.d. /tbv web constructies / per uur

009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029

BUSINESS pagina/website ontwerp ( aanvangskosten)
BUSINESS pagina constructie /doorvoeren links/teksten etc
per uur
BUSINESS logo restylen/ omzetten voor web toepassingen
Opstartkosten web /transfer handelingen
FTP upload (correcties/aanvullingen/onderhoud)
Opstartkosten website correcties
Aanpassen teksten / telefoonnummers/
Web pagina toevoegen (website uitbreiding per pagina)
Aangeleverde inhoud/teksten foto’s plaatsen per blok/unit/onderwerp
Instellen back up systeem voor website/webwinkel
Draaien back-up/terugzetten backups per sessie
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tarief
10,00
17,50
12,50
45,00
55,00
65,00
275,00
325,00
100,00
175,00
450,00
750,00
5,00
45,00
145,00
45,00
7,50
32,50
450,00
32,50
180,00
7,50
7,50
7,50
7,50
32,50
7,50
50,00
150,00

DESIGN STUDIO WERKZAAMHEDEN
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
120
121
122
123

Logo ontwerp tbv drukwerk/publicaties/web gebruik
Logo ontwerp drukwerk (uitwerken naar ) (Hi-Res CDR/AI bestanden)
Pagina opmaak folder drukwerk
per pagina
Brochures/Flyers drukwerk opmaak
per pagina
Vertalen werkbestanden naar PDF voor klant toepassing ( email/web)
Vertalen werkbestanden naar PDF voor drukwerk
Algemeen ontwerp tarief
per uur
Algemeen studio tarief (foto bewerking/vrijstaand/ montages etc)
Opmaak/doorzenden per email ( per bericht )
Overige uren vergoeding /reistijd
per uur
Toeslag werkzaamheden buiten kantoor uren
Inlezen klant bestanden /omzetten naar werk bestanden (tekst/foto)
Optimaliseren fotobestanden klant voor web weergave (geen retouche)
Bewerkbaar maken (omzetten / rippen) PDF bestanden
Documenten als een PDF samenvoegen
( per pagina)

270,00
120,00
65,00
65,00
15,00
25,00
75,00
55,00
7,50
12,50
100%
7,50
7,50
22,50
5,00

Diverse handelingen
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

Analyze /werkvoorbereiding/schets matig ontwerp
per uur
Content verzamelen via Google search/afbeeldingen
per uur
Uitwerken /adviseren klant concepten
per uur
Opzetten email programma/aanmaken account op klant PC ( thunderbird)
Schonen/aanpassen klant PC/ Labtop (basic reinigen)
per uur
Email signature maken/verzenden incl instructies voor gebruik
Online assistentie via TeamVieuwer per 10 minuten telefoon/online
Copyrights afkoop logo ontwerpen voor vrije web plaatsing
Copyrights ontwerp unieke designs ( bij vormgeving / fotografie / ArtWork)
Copyrights alle template/web designs voor vrije toepassing
(afkopen naamsvermelding of verplichte doorlink naar maker)
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32,50
32,50
32,50
32,50
32,50
40,00
17,50
200,00
1600,00
200,00

Veiligheid en back up
Voor alle websites geld dat backups van sites /server functies niet automatisch en inclusief zijn. Wel draaien op al onze
servers autobackup systemen voor het functioneren van de standaard serverfaciliteiten.
Madstudio beheert en verzorgt websites en hosting ervan, incluis een optie van “email gebruik”. Voor mailboxen is dit echter
zonder verdere zorg, aandacht, onderhoud of back-up. Voor het email gebruik is dat geheel en al onder de verantwoording
van de klant zelf.
Uw hostings ruimte is onder andere afhankelijk van uw eigen email gebruik en onderhoud van uw mail boxen. Veel mail en
zeker grote bijlages kunnen ruimte op de server consumeren, waardoor het functioneren van uw site en mailboxen in gevaar
kan komen. Onderhoud en eventuele back-up van Email boxen staat buiten het standaard webhostings pakket en is derhalve
de verantwoording van de klant zelve.
Indien u waarschuwingen van overschrijding van de ruimte op uw server ontvangt, dient u of uw email te schonen, of uw web
ruimte navenant te vergroten. Bij overschrijding van de beschikbare ruimte, ontvangt u geen email meer. Schade door
onbereikbaarheid van uw mailbox valt buiten de verantwoording van Madstudio. In geval van vragen , neemt u contact op.
Om verlies of hinder van beschadigde websites te voorkomen, adviseren wij dan ook het draaien van “eigen “ back-ups per
website/webwinkel. Hiervoor dient echter wel voldoende ruimte op uw domeinhosting aanwezig te zijn, afhankelijk van de
totale grote en frequentie van de periodieke instellingen. Aan het terugzetten van CMSsysteem backups, winkelsites en
databases zijn altijd kosten verbonden. Voor vragen neem contact op met Madstudio.
Alle werkzaamheden worden met voorbehoud van alle design rechten en copyrights uitgevoerd. Naamsvermelding van de
maker en een teruglink naar Madstudio.nl zijn derhalve verplicht. Alle door Madstudio geleverde Design en ontwerp
uitkomsten, zijn voor eenmalig gebruik bedoeld en slechts op een weblokatie (url) aan te wenden, tenzij in offerte en
bevestiging, hierover impliciete overeenkomsten zijn gemaakt.
Teksten dienen altijd als platte (onbewerkte )tekst te worden aangeleverd. Aanpassen /bewerkbaar maken wordt altijd
doorberekend. Aangeleverd foto materiaal, alsook tekst of andere informatie, dienen door de opdrachtgever op rechten te
zijn gecontroleerd. Aansprakelijkheid voor schending van de copyrights reglementeringen zijn dan ook ten volle voor de
opdrachtgever, daar waar het over aangeleverd materiaal van derden aangaat.
Hoewel wij op onze servers via Quadithosting, een maximale up-time durven te garanderen, kunnen geen aansprakelijkheden
worden geclaimed voor eventuele vermeende schadelijke gevolgen bij tijdelijk “of-line”zijn van websites/webwinkels. In
gevallen van storingen op de server, zullen back-up systemen de mogelijke hinder beperken . Veiligheid en bescherming
tegen aanvallen van buiten af wordt met de beschikbare defensies tegen de huidig bekende mogelijkheden toegepast ,doch
kunnen nieuwe aanvallen niet uitsluiten of hinder ervan voorkomen.
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