Algemene voorwaarden OVERDEKUNST – Kunstkoper

Algemene voorwaarden van Fullhouse Kunstmanagement zoals gepubliceerd op de website:
www.overdekunst.nl.
Fullhouse Kunstmanagement,
Arubastraat 1
1058 VD Amsterdam
Kamer van Koophandel: 33196032

BTW-Nummer: NL 0366.90.879

Artikel 1 - Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

1.1 Algemene Voorwaarden: de bepalingen zoals opgenomen in de meest recente versie van
de Algemene Voorwaarden Fullhouse Kunstmanagement - Kunstkoper, zoals gepubliceerd op
de website www.overdekunst.nl.

1.2 OVERDEKUNST: de in de Algemene Voorwaarden en in het handelsverkeer gebruikte naam
van Fullhouse Kunstmanagement inzake het scholenproject.
1.3 Diensten: het door OVERDEKUNST bemiddelen met als doel het tot stand brengen van een
koopovereenkomst tussen Kunstaanbieder en Klant en het faciliteren van de betaling van het
Werk door de Klant en de verzending van het Werk naar de Klant.

1.4 Klanten: alle personen aan wie OVERDEKUNST de mogelijkheid biedt om via de Website
een
overeenkomst te sluiten tot koop van een Werk.

1.5 Koopovereenkomst: de elektronische overeenkomst tot koop van een Werk tussen Klant
en Kunstaanbieder die door bemiddeling van OVERDEKUNST tot stand is gekomen, waarvan
de Algemene Voorwaarden onderdeel uitmaken alsmede eventuele andere bijlagen bij de
overeenkomst.
1.6 Koopprijs: de door Klant voor het Werk verschuldigde prijs, exclusief kosten voor vervoer
binnen Nederland , inclusief BTW.

1.7 Kunstaanbieder: een natuurlijke persoon of rechtspersoon van wie een of meerdere
Werken op de Website te koop worden aangeboden.
1.8 Overeenkomst: de elektronische overeenkomst tussen OVERDEKUNST en Klant, waarbij
Klant het recht krijgt Werken via de Website te kopen, die tot stand komt op het moment van
acceptatie van de Algemene Voorwaarden door Klant op de Website, waarvan de Algemene
Voorwaarden onderdeel uitmaken, alsmede eventuele andere bijlagen bij de Overeenkomst.
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1.9 Transporteur: het bedrijf, verantwoordelijk voor het vervoer van het Werk van
Kunstaanbieder naar Klant.

1.10 Website: www.overdekunst.nl of alle andere websites die vallen onder Fullhouse
Kunstmanagement.
1.11 Werk: een kunstwerk dat door ARTSTART namens Kunstaanbieder (op de Website) te
koop wordt aangeboden.
Artikel 2 - Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en
Koopovereenkomsten alsmede op alle rechtshandelingen die betrekking hebben op de
totstandkoming daarvan.
Artikel 3 - Totstandkoming en inhoud van de Koopovereenkomst
3.1 Klant kan via de Website een bestelling plaatsen voor een Werk. De Koopovereenkomst
komt tot stand, tussen Klant en Kunstaanbieder, onder de ontbindende voorwaarde van het
niet beschikbaar zijn van het Werk, op het moment dat Klant het Werk op de Website heeft
betaald.
3.2 Bij de totstandkoming en uitvoering van de Koopovereenkomst handelt OVERDEKUNST
namens Kunstaanbieder.
3.3 Na betaling van de Koopprijs zal OVERDEKUNST een e-mail sturen met daarin een
bevestiging van de aankoop en de factuur.
Artikel 4 - Prijzen en betaling
4.1 Alle op de Website vermelde Koopprijzen zijn exclusief kosten voor vervoer binnen
Nederland en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
4.2 Na het plaatsen van een bestelling dient Klant de Koopprijs aan OVERDEKUNST te
voldoen. Mocht na betaling van de Koopprijs blijken dat het Werk niet beschikbaar is, dan zal
OVERDEKUNST de Klant hier binnen 5 werkdagen van op de hoogte brengen middels het
versturen van een e-mail. Binnen 5 werkdagen na het versturen van voornoemde e-mail zal
OVERDEKUNST de Koopprijs terugbetalen door overmaking op de bankrekening van de Klant.
Artikel 5 - Levering
5.1 Na het plaatsen van de bestelling zal zo snel mogelijk door de Transporteur contact
worden opgenomen met de Klant om een dagdeel af te spreken waarop de levering zal
plaatsvinden en daarbij opgave doen van de transportkosten.
5.2 De leveringstermijn bedraagt tien werkdagen na totstandkoming van de
Koopovereenkomst. Deze leveringstermijn geldt als indicatie en wordt niet beschouwd als een
fatale leveringstermijn. Als plaats van levering geldt het adres dat door Klant is opgegeven bij
het plaatsen van zijn bestelling op de Website.
5.3 Indien Ontvanger tijdens het overeengekomen dagdeel niet op de plaats van levering
aanwezig is, zal Transporteur met Klant contact opnemen om dit alsnog te laten slagen. Als dit
niet mogelijk is binnen voor de Transporteur aanvaardbare tijd, dan zal Transporteur contact
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opnemen om een nieuw tijdstip van levering af te spreken. De kosten van de hernieuwde
levering komen voor rekening van de Klant.
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5.4 Indien de Kunstaanbieder ook de tweede maal niet aanwezig is op afgesproken tijdstip
wordt de Koopovereenkomst geannuleerd. Klant zal hier spoedig van op de hoogte worden
gebracht per e-mail en het de Koopprijs verminderd met de door Klant verschuldigde
bezorgkosten, wordt binnen 5 werkdagen na verzending van voornoemde e-mail terugbetaald
op de bankrekening van de Klant.
5.5 Aflevering vindt plaats bij de eerste drempel van de door de Klant aangegeven woning.
Indien er sprake is van hoogbouw vindt aflevering plaats bij de eerste drempel van de
hoofdingang.
5.6 Klant dient het Werk bij aflevering in bijzijn van Transporteur grondig te inspecteren op
eventuele beschadigingen en andere gebreken. In geval van schade dient dit vermeld te
worden op de transportbrief van Transporteur en deze transportbrief dient ondertekend te
worden door Klant. Bij beschadigingen of gebreken wordt de Koopovereenkomst geannuleerd
en wordt het Werk direct meegenomen door de Transporteur. Artstart zal de Koopprijs binnen
5 werkdagen nadat het Werk door Transporteur is opgehaald, terugbetalen door overmaking
op de bankrekening van de Klant.
5.7 Indien geen schade geconstateerd wordt, ondertekent Klant de transportbrief voor
goedontvangst. Op dat moment gaat het risico terzake van het afgeleverde Werk over op de
Klant. Eventuele schade die nadien ontstaat of geconstateerd wordt, kan niet worden verhaald
op OVERDEKUNSTof Kunstaanbieder.
5.8 Wanneer de Klant gebruik wenst te maken van het recht om de Koopovereenkomst binnen
7 dagen na ontvangst te ontbinden (zie artikel 6.1), dan is de Klant gehouden het Werk met
de grootste mate van zorgvuldigheid te behandelen gedurende de periode van aflevering van
het Werk bij Klant tot het ophalen van het Werk bij Klant door Transporteur. Het Werk dient
zonder beschadiging of andere gebreken door Transporteur terug ontvangen te worden, zulks
ter beoordeling van OVERDEKUNST, bij ophalen door Transporteur dienen eventuele
opmerkzaamheden die gezien zouden kunnen worden als beschadigingen, vermeld te worden.
Artikel 6 - Ontbinding Koopovereenkomst
6.1 Klant heeft het recht om binnen 7 werkdagen na aflevering van het Werk de
Koopovereenkomst te ontbinden middels het versturen van een daartoe strekkend bericht aan
info@artstart.nl. Dit ontbindingsrecht bestaat niet indien het Werk tot stand is gebracht
overeenkomstig specificaties van de Klant of indien het Werk duidelijk persoonlijk van aard is.
6.2 Indien Klant gebruik maakt van zijn ontbindingsrecht op grond van artikel 6.1, worden
vervoerskosten in rekening gebracht bij Klant.
6.3 Nadat het Werk is opgehaald door Transporteur, zal OVERDEKUNST overgaan op
terugbetaling van de Koopprijs onder inhouding van de bezorgkosten.
6.4 Indien het Werk niet uiterlijk op de dertigste dag na ontvangst van de Koopprijs is
afgeleverd bij Klant, heeft Klant de bevoegdheid de Koopovereenkomst te ontbinden middels
het versturen van een daartoe strekkende e-mail aan overdekunst@gmail.com.
OVERDEKUNST zal de Koopprijs binnen 5 werkdagen na ontvangst van dergelijke e-mail
terugbetalen door overmaking op bankrekening van Klant.
6.5 Indien het Werk door de Kunstaanbieder is ontvangen in gevolge artikel 5.6, 6.1 en 6.2 zal
OVERDEKUNST de door Klant betaalde Koopprijs binnen 10 werkdagen terugbetalen onder
inhouding van de bezorgkosten.
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6.6 Indien het Werk beschadigd terug ontvangen wordt door de Kunstaanbieder, is
OVERDEKUNST gerechtigd de Koopprijs geheel of gedeeltelijk niet terug te betalen.
OVERDEKUNST is gerechtigd het Werk te laten herstellen op kosten van Klant en de aldus
gemaakte kosten te verrekenen met de door Klant betaalde Koopprijs, onverminderd het recht
van OVERDEKUNST om de volledige schade op Klant te verhalen. OVERDEKUNST zal Klant
informeren indien gebruik wordt gemaakt van het hiervoor genoemde
verrekeningsrecht met vermelding van de te verrekenen bedragen.
Artikel 7 - Werken
7.1 OVERDEKUNST garandeert niet dat de afbeeldingen van het Werk op de Website een
waarheidsgetrouwe weergave van het Werk bevatten.
7.2 OVERDEKUNST geeft geen garantie dat het Werk de eigenschappen bezit die de Klant op
grond van de Koopovereenkomst mocht verwachten.
Artikel 8 - Klachten
8.1 Eventuele klachten over de dienstverlening van OVERDEKUNST kan Klant indienen bij
overdekunst@gmail.com. OVERDEKUNST spant zich in ingediende klachten direct inhoudelijk
te beantwoorden, doch uiterlijk binnen een termijn van tien werkdagen na ontvangst van de
klacht. Als een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, geeft ARTSTART binnen een termijn
van 5 werkdagen een indicatie van wanneer de Klant een inhoudelijke reactie kan verwachten.
8.2 Indien de klacht van Klant betrekking heeft op het Werk of op de Koopovereenkomst zal
OVERDEKUNST de klacht doorsturen naar Kunstaanbieder. OVERDEKUNST spant zich ervoor in
om binnen redelijke termijn een reactie van Kunstaanbieder te verkrijgen.
Artikel 9 - Werking van de Algemene Voorwaarden
9.1 Van de Algemene Voorwaarden van OVERDEKUNST afwijkende bedingen (of aanvullende
bedingen) gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn overeengekomen tussen
Klant en (een bevoegde vertegenwoordiger van) OVERDEKUNST.
9.2 Indien een bepaling van de Algemene Voorwaarden (en/of een eventueel nader
overeengekomen afwijkend/aanvullend beding) nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd, laat dit
onverlet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden (en de
eventuele nader overeengekomen bedingen).
9.3 Indien, en voor zover, op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk
bezwarend karakter daarvan, op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep
kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk
overeenkomstige betekenis toe, zodanig dat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
9.4 OVERDEKUNST behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd
aan te passen. Een wijziging zal jegens Klant gelden vanaf het moment dat deze wijziging
door OVERDEKUNST is gepubliceerd op de Website, met uitzondering van
Koopovereenkomsten die voor dat moment van kracht zijn geworden.
Artikel 10 – Overig
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10.1 De administratie van OVERDEKUNST geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de
door Klant aan OVERDEKUNST verstrekte informatie en van de gedane bestellingen en
betalingen en van de door OVERDEKUNST verrichte leveringen van Werken.

10.2 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

De ingangsdatum van de Algemene Voorwaarden is 1 augustus 2011.
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