Algemene Voorwaarden Govankampen.nl
1 Algemeen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Govankampen.nl gedane aanbiedingen en gesloten
overeenkomsten. Eventuele algemene voorwaarden van "koper" en eventuele derden zijn niet van toepassing, tenzij die algemene
voorwaarden schriftelijk door Govankampen.nl zijn aanvaard.
2 Privacy. Govankampen.nl gebruikt klantgegevens uitsluitend voor het verwerken van de door haar ontvangen opdracht en zal deze
gegevens nooit aan derden verstrekken.
3 Offerte en opdrachtbevestiging. Alle aanbiedingen van verkoper zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, en hebben een
geldigheidsduur van 30 dagen. Elke offerte is gebaseerd op de op dat moment gehanteerde toeleveranciersprijzen. Op aanvraag zal bij de
offerte een exemplaar van deze algemene voorwaarden worden verstrekt. De overeenkomst is tot stand gekomen wanneer de koper
schriftelijk dan wel mondeling meedeelt het aanbod te accepteren. De koper ontvangt een schriftelijke bevestiging van de bestelling. De
overeenkomst bindt Govankampen.nl eerst na schriftelijke bevestiging. Govankampen.nl behoud zich het recht voor om zonder opgaaf van
reden een bestelling te weigeren.
4 Prijzen. De in offertes en overeenkomst en te noemen prijzen zijn in euro's en inclusief BTW, verpakkings- en verzendkosten, tenzij
anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen of typefouten. Indien de koper zich niet in
het land van verzending bevindt, is de koper aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.
5 Betalingen. Govankampen.nl brengt het verschuldigde bedrag bij koper in rekening door middel van betalingsverzoek of factuur; te
verzenden per post, e-mail. Zonder schriftelijke reclamering binnen 8 dagen na factuurdatum, verklaart de koper zich met de inhoud van de
factuur akkoord. Is op de factuur geen betalingstermijn gesteld, dan dient de betaling door Govankampen.nl ontvangen te zijn binnen 30
dagen na dagtekening van de factuur. Het overeengekomen verschuldigde bedrag dient bij of voor aflevering te worden voldaan.
6 Annulering. Koper die zich, op welke wijze dan ook, jegens Govankampen.nl heeft verbonden, kan zich niet éénzijdig aan de
overeenkomst onttrekken, tenzij Govankampen.nl daartoe toestemming heeft verleend. Na een dergelijke toestemming is koper als
schadevergoeding aan Govankampen.nl een bedrag gelijk aan tenminste 15% van het factuurbedrag verschuldigd, alsmede alle door
Govankampen.nl gemaakte kosten. Na ontvangst van het schilderij heeft koper het recht om de aankoop binnen 8 dagen ongedaan te
maken, zonder opgaaf van redenen. Koper stuurt hiertoe een e-mail naar Govankampen.nl, waarin koper meedeelt de aankoop ongedaan
te willen maken. Koper krijgt een bevestiging dat de goederen retour gebracht/gezonden kunnen worden. Verzendkosten komen altijd
voor rekening van koper. De schilderijen dienen onbeschadigd en in originele verpakking te zitten. Na ontvangst zal het aankoopbedrag,
minus eventueel betaalde verzendkosten, terug worden gestort op rekening "koper".
7Levering en levertijd. Na ontvangst van het verschuldigde bedrag gaat Govankampen.nl over tot het leveren of bestellen van een
schilderij of kunstdruk. Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van Govankampen.nl, tenzij door haar schuld veroorzaakt. Zaken
worden vervoerd voor risico van de koper, tenzij anders overeengekomen. Elk gedeelte der levering, daaronder begrepen onderdelen van
een samengestelde order, kan afzonderlijk worden gefactureerd. Behoudens andersluidend bericht, geschiedt aflevering voor risico van
koper op het laatst bekende adres van koper.
8 Reclames. Niet goed, geld terug Garantie: Is koper niet tevreden over de kwaliteit van het schilderij, dan heeft koper het recht om de
aankoop binnen 8 dagen ongedaan te maken. Koper stuurt hiertoe een e-mail naar Govankampen.nl, waarin koper meedeelt de aankoop
ongedaan te willen maken. Koper krijgt een bevestiging dat de goederen retour gezonden kunnen worden. Koper dient de goederen
binnen 8 dagen, onbeschadigd en in de originele verpakking terug te sturen, waarna koper het volledige aankoopbedrag minus
verzendkosten terug ontvangt. De koper die het geleverde niet binnen 8 dagen na ontvangst daarvan behoorlijk op de deugdelijkheid heeft
onderzocht, wordt geacht de levering akkoord te hebben bevonden. De koper zal jegens Govankampen.nl geen aanspraak kunnen doen
gelden, nadat koper het geleverde in gebruik heeft genomen of doen nemen, dan wel heeft doorgeleverd. Gebreken aan een deel van het
geleverde, geven niet het recht tot afkeuring en/of niet-betaling van de gehele geleverde partij.
9 Het auteursrecht. De kunstenaar behoudt het auteursrecht op het door hem vervaardigde kunstwerk alsmede op het schetsontwerp,
het definitieve ontwerp, eventuele tekeningen en alle overige voorwerpen en materialen die ter voorbereiding van het kunstwerk door
hem zijn gemaakt, tenzij de kunstenaar en de opdrachtgever schriftelijk met elkaar overeenkomen dat het auteursrecht aan de
opdrachtgever wordt overgedragen(Bron: De landelijke voorwaarden kunstopdrachten)
De opdrachtgever mag het kunstwerk slechts met toestemming van de kunstenaar tentoonstellen en/of in welke vorm dan ook
reproduceren. De kunstenaar mag zijn toestemming tot het tentoonstellen en/of het reproduceren van het kunstwerk aan de
opdrachtgever niet op onredelijke gronden onthouden.
(Bron: De landelijke voorwaarden kunstopdrachten)
10 Overmacht. Onder overmacht wordt in de algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt
begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Govankampen.nl geen invloed kan uitoefenen, doch
waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen (stakingen, oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, niet tijdige of niet
correcte levering door toeleveranciers, brand, e.d. daaronder begrepen). In het geval van overmacht zijdens Govankampen.nl wordt de
overeenkomst opgeschort zolang als de overmachtstoestand het haar onmogelijk maakt de overeenkomst uit te voeren. Bij blijvende
overmacht is Govankampen.nl gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat zij gehouden zal zijn aan koper enige schade te
vergoeden. Indien de overmachtstoestand zijdens Govankampen.nl langer dan een maand duurt dan heeft koper het recht de
overeenkomst kosteloos te ontbinden echter zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op het vergoeden van eventueel geleden schade.

11 Eigendomsvoorbehoud. Alle geleverde zaken blijven eigendom van Govankampen.nl, totdat volledige betaling van alle openstaande
vorderingen, rente en gemaakte kosten is verkregen, zulks tot meerdere zekerheid voor betaling van al het aan haar toekomende, niets
uitgezonderd.
12 Aansprakelijkheid en Transport. Schilderijen worden zorgvuldig verpakt , waardoor het praktisch onmogelijk is dat er tijdens het
transport een beschadiging zou kunnen optreden. Mocht dit echter wel het geval zijn, dan komt dat door het vervoer van de
desbetreffende vervoerder. Deze schade kan niet worden verhaald op Govankampen.nl. Afhankelijk van de verzendkeuze kan de schade
van Govankampen.nl eventueel op de vervoerder worden verhaald. Behoudens de verplichtingen die voortkomen uit garantie, is
Govankampen.nl nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet en
grove schuld aan de zijde van Govankampen.nl. Transport van goederen gaat voornamelijk via PostNL of TNT Express en is ten allen tijden
in naam van de koper. De keuze tussen verzekerd en onverzekerd verzenden is aan de koper.

