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ALGEMENE VOORWAARDEN 

 
In deze algemene voorwaarden licht ik mijn ‘spelregels’ toe en kun je lezen wat de rechten en verplichtingen 
over en weer zijn van jou (als Opdrachtgever) en mij (als Opdrachtnemer).  
Lees dit document goed door.  
Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze voorwaarden, neem gerust contact met mij op via 
tina@move2more.nl.  
Voor de leesbaarheid van dit document heb ik gebruik gemaakt van de ‘ik-vorm’.  
Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat refereer ik aan (p)Art of the System, handelsnaam onder Scills bv, ingeschreven onder 
kamer van koophandel nummer 28064491, gevestigd aan de Keizerskroon 1 te Noordwijkerhout.  
 

1. Geldigheid algemene voorwaarden  
 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn geldig voor alle opdrachten die ik uitvoer, offertes die ik uitbreng en 
aanbiedingen die ik communiceer. Of waarvoor ik aangeef dat deze algemene voorwaarden gelden.  
 
1.2 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn pas geldig, als deze schriftelijk door ons als 
opdrachtgever en opdrachtnemer zijn vastgelegd en overeengekomen. Dit kan ook per e-mail.  
 
1.3 Als een bepaling in deze algemene voorwaarden niet meer geldig is, bijvoorbeeld op grond van de wet of 
door vernietiging, dan blijven de andere bepalingen van deze voorwaarden altijd geldig. Er zal overleg 
gepleegd worden over een nieuwe bepaling, die de ongeldige bepaling vervangt. We sluiten dan altijd aan 
bij het doel van de bepaling en de inhoud van deze algemene voorwaarden.  
 

2. Prijzen en betaling  
 
2.1 Beelden kunnen ingelijst of zonder lijst worden geleverd. Prijzen worden hierop afgestemd. 
 
2.2 Prijzen zijn altijd exclusief btw. Als je besluit het beeld door mij te laten verzenden, dan komen daar 
verzendkosten bij.  
 
2.3 Voor beelden op maat verstrek ik altijd een vrijblijvende offerte.  
 
2.4 Verstrekte offertes, prijzen of aanbiedingen gelden niet voor toekomstige opdrachten. Er kunnen dus 
geen rechten ontleend worden aan een aanbieding of offerte voor een andere opdracht. 
 
2.5 De betalingstermijn is 14 dagen.  
 
2.6 Betaling kan plaatsvinden via bankoverschrijving. Als je het bedrag niet in een keer vooraf wilt betalen, 
dan stuur ik je op verzoek een factuur. Na ontvangst van een aanbetaling van 50% van de factuur, kan het 
beeld desgevraagd worden opgestuurd,of kan het beeld bij mij worden afgehaald. Het beeld wordt pas jouw 
eigendom als het volledige bedrag van de factuur is betaald.  
 

3. Beeld op maat  
 
3.1 Voor een beeld op maat ontvang je van mij een vrijblijvende offerte. Er is pas een opdracht als je akkoord 
geeft op mijn offerte en ik de opdracht bevestig.  
 
3.2 Het akkoord moet je mij altijd schriftelijk laten weten. Dit kan ook per e-mail.  
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4. Intellectueel eigendom  
 
4.1 Na volledige betaling van het beeld is het uiteraard jouw eigendom. Ik behoud echter het auteursrecht op 
het beeld.  
 
4.2 Door dit auteursrecht mag je het beeld niet zomaar zonder mijn toestemming kopiëren en/of 
afbeeldingen ervan maken en deze verspreiden. Dit geldt zowel voor verspreiding waar je geld mee verdient, 
als in de situaties waar je hiermee niets verdient. Denk bijvoorbeeld aan de volgende situaties:  

• Het maken van afbeeldingen, zoals een foto of een kopie van het beeld en deze gebruiken ter 
decoratie van voorwerpen, zoals bijvoorbeeld mokken, T-shirts of andere zaken.  

• Afbeeldingen van het beeld gebruiken voor folders, flyers, ansichtkaarten of andere communicatie 
uitingen.  
 

4.3 Het is toegestaan een foto van het beeld te maken en deze op het internet via bijvoorbeeld social media 
te delen of via een mail sturen aan kennissen en vrienden. Dit altijd onder vermelding van mijn naam.  
 
4.4 Wil je wel een kopie of afbeelding van het beeld maken en gebruiken? Of twijfel of je dit mag doen? Leg 
het altijd aan mij voor, of vraag vooraf schriftelijk toestemming aan mij.  
 
4.5 In overleg is het mogelijk voor opdrachtgever om het beeldrecht voor een specifiek beeld af te kopen. In 
dit geval zal een Akte van Overdracht van Intellectuele Eigendom onderdeel vormen van de overeenkomst 
tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever. 
 
4.6 Het is de opdrachtgever/koper van een beeld niet toegestaan wijziging in mijn kunstwerken aan te 
brengen.  
 
4.7 Ik behoud het recht om het geleverde beeld op mijn online portfolio te vermelden en dit beeld te 
gebruiken voor promotiedoeleinden evenals, indien gewenst, in andere producten.  

 
5. Aansprakelijkheid 
 
5.1 Als ik aansprakelijk ben voor schade die ontstaat door het niet nakomen van mijn verplichtingen uit de 
overeenkomst of op een andere manier, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van de directe 
schade tot maximaal het bedrag van de voor de overeenkomst bedongen prijs, exclusief btw. 
 
5.2 Ik ben nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals: gevolgschade, gederfde winst, gemiste 
besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc.  
 
5.3 Voordat je mij aansprakelijk stelt moet je mij eerst een schriftelijk een bericht sturen (ingebrekestelling) 
waarin je gemotiveerd aangeeft waarom je ontevreden bent of de reden dat je mij aansprakelijk wilt stellen en 
waarvoor. In het bericht moet je mij dan een redelijke termijn geven om te reageren, eventuele verplichtingen 
alsnog na te komen en/of eventuele fouten te herstellen, en/of schade te beperken en/of op te heffen.  

 
6. Conflict  
 
6.1 Als er een conflict bestaat over de overeenkomst of koop van een beeld, dan zullen we eerst proberen er 
onderling uit te komen.  
 
6.2 Alleen als dit niet lukt, zullen we het voorleggen aan de bevoegde rechter.  
 
6.3 Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.  
 
Versie 0.1. Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 22 oktober 2018. 

	


