Informatie voor freelance designers
Verbeekdesigns werkt samen met enkele tientallen freelance designers. Bovendien vertegenwoordigt
Verbeekdesigns enkele gerenommeerde nationale en internationale designers. Om voor een samenwerking in
aanmerking te komen, zijn er enkele voorwaarden waar u rekening mee dient te houden alvorens contact met ons
op te nemen. Deze voorwaarden zijn eenduidig en er wordt onder geen beding afgeweken. Indien u bezwaar
maakt tegen een van de onderdelen van deze voorwaarden heeft het geen zin contact met ons op te nemen.
Verbeekdesigns is geïnteresseerd in een samenwerking met goede designers op het gebied van
surfacedesiging. Bent u freelancer op dit gebied of beschouwt u uzelf als herintreder kunt u altijd op vrijblijvende
basis contact met ons opnemen.
Bent u designer en wilt u uw collectie bij Verbeekdesigns onderbrengen neemt u dan gerust contact met ons op.

Surfacedesiging:
Onder surfacedesiging verstaan wij het maken van ontwerpen op het gebied van:

•
•
•

Interieurtextiel (gordijnen, meubelstoffen, dekbedovertrekken)
Behang (behang + borders)
Papier (kadopapier, servetten, albums)

Deze ontwerpen dienen op een door de industrie vastgesteld formaat vervaardigd te worden.
Verder dienen alle ontwerpen op rapport te staan.
Elke designer verbindt zich d.m.v. een overeenkomst aan onze studio. In deze overeenkomst staan voor beide
partijen hun rechten en plichten. Duidelijk mag zijn dat indien een designer voor onze studio kies, zelf geen
vergelijkbare dessins meer op de markt kan aanbieden.
Collecties worden door Verbeekdesigns in consignatie ondergebracht. Dit wil zeggen dat de designer eigenaar
blijft van de designs, Verbeekdesigns echter verzocht wordt de collectie voor de duur van de overeenkomst te
beheren en in de markt aan te bieden.

Vergoeding:
Designers komt een vaste vergoeding toe afhankelijk van het type dessin. Voor diegene die een BTW nummer
hebben, wordt dit bedrag vermeerderd met de wettelijke omzetbelasting.
Designers die geen BTW Nummer hebben zijn verplicht op de facturen hun sofinummer te vermelden.
Wat mag u van Verbeekdesigns verwachten.
Ons team bestaat uit diverse medewerkers. Wij allemaal hebben één doel;" het verkopen van geschikte dessins
aan onze fabrikanten". Wij hebben daarvoor verschillende methoden.
· Allereerst zijn onze klanten van harte welkom in onze studio om daar in alle rust en met gebruikmaking van alle
faciliteiten, een keuze te maken uit ons uitzonderlijk breed scala dessins.
· Wij zijn nagenoeg dagelijks op pad om onze klanten op hun verzoek te bezoeken. Wij reizen, met een voor de
klant nauwkeurig geselecteerd aantal dessins, naar de klant om deze al dan niet op hun eigen bedrijf te
ontmoeten.
· Natuurlijk zijn er ook de beurzen die een uitstekend verkoopmoment zijn. Wij nemen deel aan minimaal vier
beurzen per jaar. Mood/Indigo in Brussel, Surtex in New York en Heimtextil en Paperworld in Frankfurt. Hier is
dan, afhankelijk van de beurs, het meest interessante werk van onze studio c.q. freelance designers aanwezig.
· Als laatste hebben we met onze klanten communicatie via Internet. Op deze wijze worden veel dessins
aangekocht. Eens temeer daar een groot deel van onze omzet wordt gerealiseerd uit verkopen aan het
buitenland.
Het maken van dessins is absoluut een vak apart, wat niet onderschat moet worden. Studie, zelfstudie en
oriëntatie zijn onmiskenbaar de pijlers om te komen tot een goed resultaat. Iedere ontwerper dient zich te
bedenken dat klanten van Verbeekdesigns verwachten dat de collectie bestaat uit dessins die vandaag in de
markt geplaatst kunnen worden. Een deel van onze collectie dient echter ook trendy, vernieuwend en vaak de tijd
vooruit zijn. Veel inspanningen worden gepleegd om collecties te ontwikkelen die een pas aantal jaren door
fabrikanten op de markt zullen worden gebracht.

Verbeekdesigns consultancy geeft nieuwe trends aan en anticipeert met de collectie op deze nieuwe c.q.
vernieuwende trends.
Binnen deze context zal door Verbeekdesigns een keuze worden gemaakt uit ontwerpers die zich aanmelden.
Gezien het aantal ontwerpers wat zich bij Verbeekdesigns aanmeldt zijn de selectiecriteria hoog. Toch komen
wij graag met gevestigde studio's en nieuw talent in contact.
In overleg met Verbeekdesigns is het mogelijk om voor korte perioden in de studio van Verbeekdesigns te
werken. Deze perioden zijn vooral bedoeld om ontwerpers weer op gang te brengen. Vaak worden deze perioden
zeer gewaardeerd waarbij in de studio steeds het proces gevolgd wordt van het ontwerpen. Met het team worden
de resultaten besproken waardoor de ontwerper een betere "feeling" met de markt krijgt. Als de ontwerper de
goede weg is ingeslagen, kan zelfstandig in eigen studio worden verder gewerkt.
Het al dan niet gebruikmaken van deze faciliteit gebeurt altijd in samenspraak en op vrijwillige basis. Aan deze
faciliteit zijn wel enkele voorwaarden verbonden. Duidelijk moet zijn dat alleen ontwerpers in aanmerking komen
die een overeenkomst hebben getekend.
Buiten de overeenkomst zal ontwerpers ook een geheimhoudingsverklaring worden voorgelegd. Het
ondertekenen van deze overeenkomst is voorwaarde om in de studio begeleid te kunnen worden. Er bestaat voor
free lance designers de mogelijkheid om hun digitale ontwerpen door ons te laten uitprinten. Wij zijn in het bezit
van een 13 kleuren digitale printer volledig gekalibreerd. Voor het uitprinten van dessins wordt een standaard
vergoeding gevraagd.

Contact:
Essentieel voor een goed commercieel resultaat is een goede dialoog. Overleg in een vroege fase van het
ontwerpproces is daarom van groot belang Niemand is gebaad bij een enorme investering in tijd voor dessins die
niet bruikbaar zijn. U moet beseffen dat kwaliteit van de dessins slechts een criterium is. Eenmaal aan onze
studio verbonden waken wij over onze designers en hun collecties. We gaan met het bepalen van de collectie
uiterst zorgvuldig te werk. Designers mogen elkaar binnen de collectie niet verdringen en bij "meer van hetzelfde”
is niemand gebaad.
Voor overleg zijn verschillende mogelijkheden.

•

•
•

Het toesturen van ontwerpschetsen op een klein formaat is een van de mogelijkheden.
Deze kleine schetsen zullen worden beoordeeld en besproken. Naar aanleiding van
hetgeen is besproken kunnen dan de schetsen worden uitgewerkt. Deze procedure werkt
niet voor iedere ontwerper.
Een andere manier is het mailen van dessins in een vroege fase. Voordat ze dan
verstuurd of langs gebracht worden, is er dan nog een moment van correctie mogelijk.
Als laatste blijft natuurlijk altijd de mogelijkheid de dessins zoals ze zijn gemaakt te
bespreken. Risico dat dessins niet zullen worden opgenomen blijft op deze manier het
grootst.

