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In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1. Kunstenaar: Mirka van Renswoude, eigenaar van Mirka van Renswoude Photography, gevestigd te Zaandam, Zuiddijk 331, 1505HA, ingeschreven in het
handelsregister van KvK te Amsterdam onder nummer: 75623951
1.2. Aankoopbedrag: prijs zoals is afgesproken en tussen klant en kunstenaar.
1.3. Klant: de rechtspersoon of natuurlijk persoon door wie het kunstwerk wordt gekocht welke is onderworpen aan deze algemene voorwaarden.
1.4. Kunstwerk: vrij werk zoals afgebeeld op het internet of is bezichtigd door de klant.
Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rec hts)handelingen van de
klant en/of de kunstenaar.
Totstandkoming van de overeenkomst
3.1. De overeenkomst tussen kunstenaar en de klant komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van Mirka van Renswoude door de klant.
3.2. De klant heeft rekening gehouden bij het sluiten van de koopovereenkomst dat de kunstwerken zoals afgebeeld op het internet, kleurverschillen en geringe
maatverschillen kunnen hebben vergeleken met gekochte kunstwerk.
Prijsopgaven
4.1. Alle door de kunstenaar gehanteerde prijzen luidden in euro’s en zijn inclusief 9% BTW en exclusief verzendkosten, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.
Betaling
5.1. Betaling kan contant, als dat afgesproken is.
5.2. Betaling kan per bank of via PayPal. Het volledige aankoopbedrag zal vóór overdracht van het kunstwerk gestort moeten zijn op het vermelde
rekeningnummer op de factuur of op het vermelde PayPal-rekeningnummer.
5.3. Bij het in gebreke blijven door de klant van volledige betaling van het aankoopbedrag is de kunstenaar gerechtigd de koopovereenkomst te beëindigen.
5.4. Tenzij anders is overeengekomen, is betaling in termijnen niet toegestaan.
5.5. Het kunstwerk is pas in eigendom overgedragen aan de klant zodra het totaal verschuldigde aankoopbedrag is betaald aan de kunstenaar.
5.6. Bij niet of gedeeltelijke betaling van het aankoopbedrag blijft het kunstwerk in eigendom van de kunstenaar.
Herroepingsrecht
6.1. De klant kan een aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat het product niet is gebruikt en/of
het geen speciaal voor de klant op maat gemaakt of aangepast product is en/of de klant niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht.
6.2. De klant is verplicht om schriftelijk kenbaar te maken gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht en is verplicht het product binnen 14 dagen na het
kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
6.3. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die
nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag
hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
6.4. De klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan
toegestaan in artikel 6.3.
6.5. De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de
ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
6.6. De kosten voor retourneren komen voor rekening van de klant.
6.7. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
6.8. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzendkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zullen deze kosten
binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetaald worden aan de klant, op voorwaarde dat de klant het product
tijdig en volgens de voorwaarden gesteld door de kunstenaar heeft geretourneerd.
Aansprakelijkheid na levering
7.1. De kunstenaar is niet aansprakelijk voor geleden schade veroorzaakt na overdracht aan klant of aan iemand die door de klant i s aangewezen voor de
overdracht, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de kunstenaar.
Risico en risico-overgang
8.1. Het risico van beschadiging, het tenietgaan en/of diefstal van het kunstwerk rust op de kunstenaar. Dit risico gaat over op de klant op het moment dat het
kunstwerk is afgegeven aan de klant of aan iemand die door de klant is aangewezen voor de overdracht van het kunstwerk.
Rechtsvorderingen
9.1. De klant kan er geen beroep meer op doen dat het kunstwerk niet voldoet aan hetgeen hij op grond de koopovereenkomst had moge n verwachten, als hij de
kunstenaar daarvan niet binnen 14 dagen nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, kennis heeft gegeven.
9.2. Tenzij anders overeengekomen, vervallen alle aanspraken en verweren jegens de kunstenaar door verloop van 30 (dertig) dagen na het moment van de
overdracht.
Auteursrecht
10.1. De klant is gehouden de regelgeving bepaald in de Auteurswet. In de hoofdregel betekent dit dat er niets zonder toestemming van de kunstenaar
verveelvoudigd of openbaar gemaakt mag worden.
Overmacht
11.1. Als de kunstenaar niet toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen (overmacht), is de kunstenaar niet aansprakelijk en wordt de
nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
11.2. Onder overmacht wordt mede verstaan eventuele ziekte van de kunstenaar, alsmede vertragingen bij toeleveranciers en/of vertraging als gevolg van
eventuele ongeschiktheid van het materiaal.
11.3. Als de overmachtstoestand 90 (negentig) dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen,
voor zover de overmachtstoestand dit rechtvaardigt.
Overlijden kunstenaar
12.1. Elke overeenkomst eindigt van rechtswege door het overlijden van de kunstenaar. De klant is gehouden om aan de erfgenamen van de kunstenaar met
betrekking tot in de koopovereenkomst vermelde kunstwerk af te nemen en te betalen. De klant zal het volledige aankoopbedrag uiterlijk binnen 14 (veertien)
dagen na het overlijden van de kunstenaar aan de erfgenamen betalen.
12.2. Als de kunstenaar geen erfgenamen heeft of als de klant er niet in slaagt de erfgenamen te achterhalen na een redelijke poging daartoe te hebben gedaan, is
de koopovereenkomst beëindigd en is de klant tot niets meer verplicht.
Faillissement en surséance van betaling
13.1. Elk der partijen is bevoegd de overeenkomst per direct te ontbinden in geval van faillissement of surséance van betaling van de wederpartij, onverminderd
een eventueel recht op schadevergoeding.
Wijziging van omstandigheden
14.1. Als zich zodanige omstandigheden voordoen dat van de kunstenaar redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de overeenkomst uitvoert, is de kunstenaar
bevoegd de overeenkomst te beëindigen.
Toepasselijk recht
15.1. Op deze algemene voorwaarden, alsmede op iedere daarmee verbonden overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing, ook als de klant gevestigd is in
het buitenland.
15.2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar kunstenaar is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van
eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
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