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Artikel 1 Definities 
Leverancier: de gebruiker van deze algemene voorwaarden handelend onder de naam Art Republic. 
Afnemer: degene die bij Leverancier Producten bestelt en/of met wie Leverancier in bespreking of onderhandeling is 
over het sluiten van een Overeenkomst; 
Gebrek: Iedere afwijking van de Producten van de Specificatie en ieder anderszins niet naar behoren functioneren van 
de Producten; 
Leveringstermijn: de in de Overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de Producten moeten worden geleverd; 
Order: Iedere opdracht van Afnemer aan Leverancier tot levering van Producten, in welke vorm dan ook; 
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Leverancier en Afnemer tot stand komt, elke wijziging of aanvulling 
daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering van die overeenkomst; 
Producten: Alle ter uitvoering van een Order c.q. Overeenkomst door of voor rekening van Leverancier 
geproduceerde en/of geleverde zaken alsmede – al dan niet daarbij behorende – door Leverancier te leveren diensten, 
waaronder adviezen en creatieve uitingen; 
Specificatie: De omschrijving van door Afnemer bestelde Producten welke wordt vermeld of naar welke wordt 
verwezen in de Order of de Overeenkomst. 
 
Artikel 2 Toepasselijkheid 
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte of aanbieding van Leverancier en op iedere Overeenkomst 
tussen Leverancier en Afnemer, behoudens en voor zover door Leverancier schriftelijk van deze voorwaarden is 
afgeweken.  
2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de 
toepasselijkheid van deze Voorwaarden. 
2.3 De toepasselijkheid van eventuele door Afnemer gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden wordt door 
Leverancier uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij de toepasselijkheid daarvan door Leverancier uitdrukkelijk en 
schriftelijk is aanvaard. 
 
Artikel 3 Offertes 
De door Leverancier uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij Leverancier uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft 
bepaald. Leverancier is gerechtigd een vrijblijvende offerte te herroepen binnen 3 werkdagen na aanvaarding van deze 
offerte door Afnemer. In dat geval komt tussen partijen geen Overeenkomst tot stand. 
 
Artikel 4 Verkoopprijs 
4.1 Alle door Leverancier gehanteerde prijzen zijn in Euro’s, exclusief BTW, transport, verzendkosten, verzekering en 

overige kosten in welke vorm dan ook.  
4.2 Voor het bezorgen van Producten worden transportkosten in rekening gebracht. 
4.3 Leverancier kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn.  
4.4 Aan onrechtmatige prijsinformatie kan geen rechten worden ontleend. 
 
Artikel 5 Betaling, verzuim en annulering 
5.1 Betaling dient vooraf per bank te geschieden, of contant bij het ter beschikking stellen van Producten. 
5.2 De beslissing om per bank te laten betalen is voorbehouden aan de Leverancier. In dat geval dient het 
factuurbedrag binnen de door Leverancier bepaalde betalingstermijn te zijn overgemaakt. 
5.3 Alle door Leverancier gehanteerde prijzen en tarieven zijn gebaseerd op vooruitbetaling. Bij overschrijding van 
de uiterste betalingstermijn vervalt voor de Afnemer het recht op prijsvermindering en komen alle eventueel 
toegekende kortingen te vervallen. Tevens wordt de Afnemer een vertragingsvergoeding van 5% over het 
openstaande bedrag in rekening gebracht, vermeerderd met de geldende wettelijke rente over de vordering en  
€ 15,00 administratiekosten per digitale en/of schriftelijke herinnering. 
5.4 Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Afnemer van rechtswege in verzuim en zijn alle vorderingen 
van Leverancier op de Afnemer onmiddellijk opeisbaar en heeft Leverancier het recht de uitvoering van 
Overeenkomsten op te schorten, totdat de Afnemer aan alle opeisbare verplichtingen heeft voldaan. In geval 
van overlijden, het voornemen tot aanvraag of aangifte van faillissement, surseance van betaling of het 
voornemen tot een onderhandse schuldsanering of liquidatie van de (onderneming van de) Afnemer zijn de 
verplichtingen van Afnemer onmiddellijk opeisbaar. 
5.5 Zodra de Afnemer in verzuim is, is hij de geldende wettelijke rente over het openstaande bedrag schuldig, of 
een gedeelte daarvan. Alle kosten van Leverancier ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte komen 
vanaf dat moment voor rekening van de Afnemer, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden 
bepaald op basis van wettelijk vastgestelde percentages. 
5.6 Door de Afnemer gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van de verschuldigde rente en kosten, en 
vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan. Alle betalingen door Afnemer dienen te 
geschieden zonder enig recht op opschorting, korting of verrekening. 
5.7 Bij reservering van goederen is er sprake van een huurovereenkomst. 
Bij annulering van de huurovereenkomst is er 25% van de huur verschuldigd, 
bij annulering binnen 14 dagen voor huurdatum is er 50% van de huur verschuldigd. 
bij annulering binnen 07 dagen voor huurdatum is er 75% van de huur verschuldigd. 
bij annulering binnen 03 dagen voor huurdatum is er 100% van de huur verschuldigd. 
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Artikel 6 Wijziging in aantallen 
6.1 Indien Afnemer het overeengekomen aantal Producten naar beneden bijstelt vindt geen restitutie 
plaats. 
6.2 Bijstelling van het aantal Producten dient altijd schriftelijk of via email door beide partijen te worden 
bevestigd. 
6.3 Naar boven bijstellen van het aantal Producten kan tot 2 dagen voor levering. De extra kosten worden achteraf 
door de Opdrachtnemer in rekening gebracht. 
 
Artikel 7 Uitvoering 
7.1 Bij uitvoering van de Overeenkomst is Leverancier gerechtigd tot ter beschikkingstelling van geringe 
afwijkende of soortgelijke Producten, zonder dat dit grond voor ontbinding van de Overeenkomst 
oplevert. 
 
Artikel 8 Levering 
8.1 Indien Afnemer de Producten zelf bij Leverancier ophaalt, kan dit alleen op een vooraf overeengekomen tijdstip. 
8.2 a Alle door Leverancier bezorgde goederen worden op de door Afnemer opgegeven plaats van 
bestemming naast de auto of voor de deur gelost mits deze direct, vrij en goed begaanbaar te bereiken 
is. 
b Onder de plaats van bestemming wordt verstaan, de plaats waar de terbeschikkingstelling dient te 
gebeuren, deze plaats moet direct bereikbaar zijn voor vracht-/bestel-/personenauto('s)van de 
Leverancier, dan wel een laad- of lospunt op maximaal 20 meter afstand. 
c Goederen worden uitsluitend op de begane grond gelost. Voorgenoemde geldt tevens voor het 
ophalen van de Producten. 
d Voor het bezorgen en/of ophalen op andere plaats dan de plaats van bestemming, alsmede voor 
intern transport, uitpakken, inpakken, opbouwen en afbreken, wordt aan Afnemer een toeslag berekend. 
8.3 Indien nodig draagt Afnemer zorg voor de juiste vergunningen cq. ontheffingen om Leverancier een 
ongehinderde toegang tot de plaats van bestemming te verlenen. 
8.4 Verplichte kosten die Leverancier moet betalen om de plaats van bestemming te bereiken, zoals bijvoorbeeld 
tol, veerdiensten, parkeerkosten etc., zijn voor rekening van Afnemer en worden, indien niet gefactureerd, 
achteraf door de Leverancier in rekening gebracht. 
8.5 De Leverancier kan bij levering via een externe bezorgservice met betrekking tot de overeengekomen 
bezorgtijden en ophaaltijden geen enkele garantie geven. 
 

Artikel 9 Reclames 
9.1 De door Leverancier geleverde Producten worden geacht aan de Overeenkomst te beantwoorden. 
9.2 De Afnemer dient op het moment van ter beschikkingstelling van de Producten te onderzoeken of de 
zaken beantwoorden aan de Overeenkomst en dient eventuele gebreken onmiddellijk, althans binnen 3 uur na 
in ontvangstneming, gespecificeerd schriftelijk aan Leverancier te berichten. Vanaf het moment van in gebruik 
nemen van de Producten vervalt het recht tot reclameren. 
9.3 Speciaal voor Afnemer bestelde Producten worden niet retour genomen door Leverancier. 
 
Artikel 10 Aansprakelijkheid 
10.1 Schade in welke vorm dan ook ontstaan door het onjuist gebruik van de Producten zijn voor rekening van 
de Afnemer. 
10.3 Vanaf het moment van terbeschikkingstelling van de Producten waaronder emballage is de Afnemer 
volledig aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk en iedere kwaliteitsvermindering van de 
Producten door welke oorzaak dan ook. 
 
Artikel 11 overmacht 
11.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet 
aan Leverancier zijn toe te rekenen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: stormachtig weer 
windkracht 8, (transport)vertragingen, geen of onvolledige aflevering door Afnemers van Leverancier, niet 
voorziene stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, stakingen, algemene vervoersproblemen en het niet 
kunnen verkrijgen van voor de nakoming van Leverancier van de Overeenkomst benodigde zaken of 
diensten. 
11.2 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Leverancier opgeschort. Indien de 
periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Leverancier niet mogelijk is, langer 
duurt dan 24 uur zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval enige 
verplichting tot schadevergoeding bestaat of ontstaat. 
11.3 Indien Leverancier bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of 
slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds ter beschikking gestelde, 
dan wel het gedeelte dat ter beschikking kan worden gesteld afzonderlijk in rekening te brengen als betrof het 
een afzonderlijke Overeenkomst. 
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Artikel 12 Conformiteit 
Leverancier staat er voor in dat de Producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke 
eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de 
overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 
 
Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud 
Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien Afnemer al hetgeen de Afnemer, op grond van de 
terzake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Leverancier verschuldigd is, heeft voldaan. 
 
Artikel 14 Ontbinding 
Leverancier heeft het recht de Overeenkomst met Afnemer onmiddellijk, zonder in gebreke stelling of rechterlijke 
tussenkomst te ontbinden indien: 

 afnemer niet aan zijn opeisbare verplichtingen jegens Leverancier voldoet; 
 na sluiting van de Overeenkomst aan Leverancier ter kennis gekomen omstandigheden Leverancier goede 

grond geven te vrezen dat Afnemer niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. 
 er sprake is van overmacht. 

 
Artikel 15 Geschilbeslechting en Rechtskeuze 
Elk geschil tussen Leverancier en Afnemer zal, in geval de Rechtbank bevoegd is, in eerste instantie worden beslecht 
door de rechtbank te Breda. Op elke Overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer is uitsluitend Nederlands recht van 
toepassing. 
 


