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Algemene Voorwaarden 
 

Artikel 1 – Definities 

  

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

  

1. ‘Het kunstwerk’: het werk dat nader is aangeduid in de overeenkomst tussen de kunstenaar 
en de klant. 

2. ‘De kunstenaar’: de maker van het kunstwerk. Mirjam Torenbeek, Handelsnaam Mirjam 
Torenbeek, Vliet 28, 8446 MB Heerenveen, ingeschreven in het handelsregister van KvK 
nummer 52036677 

3. ‘De klant’: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die met de kunstenaar een overeenkomst 
aangaat. 

  

Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 

  

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten, 
aanbiedingen en offertes, gesloten met of uitgebracht door de kunstenaar. 

  

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst 

  

De overeenkomst tussen de kunstenaar en de klant komt tot stand door aanvaarding van het 
aanbod van de kunstenaar door de klant. 
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 Artikel 4 – Prijzen en kosten 

  

1. Alle prijzen zijn in euro’s en zijn inclusief BTW. 

2. Prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien zoals die ter zake van BTW kunnen aan de klant 
worden doorberekend. 

3. Indien ten behoeve van in opdracht vervaardigd kunstwerk bijkomende kosten gemaakt 

dienen te worden die niet gespecificeerd zijn in de opdrachtomschrijving dan komen deze 

kosten ter laste van de opdrachtgever. 

  

Artikel 5 - Offertes 

  

1. Tenzij de kunstenaar anders aangeeft zijn haar offertes vrijblijvend en gelden gedurende 
vier weken na dagtekening. De kunsternaar heeft het recht om een vrijblijvende aanbieding 
tot en met de vijfde werkdag na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.  

2. De kunstenaar garandeert, dat het geleverde kunstwerk door hem is - of nog zal worden - 

bedacht, ontworpen en gemaakt. Hij is gerechtigd zijn werk te signeren en van een titel 

en/of code te voorzien. Alle door de kunstenaar vervaardigde werkstukken zijn beschermd 

door de Auteurswet. 

  

 Artikel 6 – Koop van een kunstwerk 

  

1. Indien de overeenkomst de koop van een kunstwerk betreft worden in de op te maken 
overeenkomst de gegevens van het kunstwerk, de gegevens van de klant, de wijze van 
betalen, de wijze van aflevering en overige bijzonderheden vastgelegd. 

2. Aflevering van het kunstwerk geschiedt op de wijze zoals overeengekomen in de 
overeenkomst. 

3. Klachten over gebreken aan het gekochte kunstwerk dienen tijdig na constatering daarvan 
bij de kunstenaar te worden ingediend, waarbij binnen één maand in ieder geval tijdig is. 
Niet tijdig klagen leidt tot verlies van rechten. 

4. Koper heeft 14 dagen bedenktijd na aankoop van het kunstwerk. Binnen deze termijn is 
koper gerechtigd om het kunstwerk - mits onbeschadigd en in dezelfde staat als bij aankoop 
- aan de kunstenaar te retourneren tegen restitutie van de koopsom. Koper ontvangt 
hiervan een creditfactuur. De eventuele verzendkosten voor het retourneren van het 
kunstwerk komen voor rekening van koper. 

5. Het kunstwerk dat aan de kunstenaar geretourneerd wordt, dient onbeschadigd en voorzien 
te zijn van de originele verpakking.  
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 Artikel 7 – Huren van een Kunstwerk 

  
1. Het gehuurde kunstwerk blijft eigendom van de kunstenaar tot het gehele aankoopbedrag is 

voldaan. De huurder is verantwoordelijk voor het transport van de geleende kunstwerken.  
 
2. De kunstwerken, inclusief het lijstwerk, het glas en de passe-partout, vallen onder de 

verantwoordelijkheid van de huurder. De huurder zal de kunstwerken dan ook met zorg 
behandelen, ook schade of vernietiging van de kunstwerken heeft de kunstenaar recht op 
de uitkering van de verzekeraar.  

 
3. De huurder mag de geleende kunstwerken niet aan derden uitlenen.  
 
4. De huurder is verantwoordelijk voor het stopzetten van de huurovereenkomst. De 

opzegtermijn bedraagt 1 maand. Na opzegging worden de geleende kunstwerken direct 
door de huurder geretourneerd aan de kunstenaar.  

 
5. 5.Bij het aangaan van een (huur-)overeenkomst is huurder verplicht een geldig 

legitimatiebewijs te tonen. Indien in het legitimatiebewijs opgenomen adres en woonplaats 
niet overeenkomen met het feitelijke adres en woonplaats dient de juistheid van het 
feitelijke adres en woonplaats naar oordeel van Kunst.nl aangetoond te worden.  

 
6. Huurder is verplicht om bij verhuizing schriftelijk zijn adreswijziging door te geven per e-mail 

  

   

Artikel 8– Persoonlijke Kunstopdracht 
  

1. De kunstenaar zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de 

belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor 

de opdrachtgever tevredenstellend resultaat. Voor zover noodzakelijk zal de kunstenaar de 

opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. De 

opdrachtgever is dan in staat aanpassingen of wensen te kennen te geven . 

2. Bij een persoonlijke kunstopdracht is de klant verplicht het schilderij gemaakt door de 
kunstenaar af te nemen. 

3. De kunstenaar zal de klant op de hoogte brengen van de vordering van de persoonlijke 
opdracht en gewenste aanpassingen, naar kunnen, uitvoeren. 

4. Voor het kunstwerk maakt de kunstenaar foto's op locatie. De gemaakte fotobeelden 
worden uitsluitend gebruikt als beeldmateriaal voor het kunstwerk. De foto’s worden niet 
gedeeld met de opdrachtgever of anderen en worden na aflevering van het kunstwerk 
definitief vernietigd.  
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Artikel 9- Betaling 

  

1. Betaling door de klant geschiedt op basis van een factuur. 

2. Indien een factuur wordt toegezonden is de betalingstermijn 14 werkdagen gerekend vanaf 
de factuurdatum. Door het enkele verstrijken van deze termijn is de klant in verzuim en is de 
klant vanaf de datum van het intreden van het verzuim wettelijke rente verschuldigd. 

3. De door de kunstenaar in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten komen voor 
rekening van de klant. 

4. Koper is verplicht om de koopsom van het kunstwerk in één keer volledig te voldoen.  

5. De kunstwerken worden door de kunstenaar geleverd onder eigendomsvoorbehoud. 
Derhalve is het kunstwerk pas eigendom van koper indien aan de betalingsverplichtingen - 
dat wil zeggen de volledige koopsom - is voldaan. Op het moment dat het kunstwerk 
eigendom is van koper, komt het voor risico van koper en is de kunstenaar hiervoor niet 
meer aansprakelijk. 

 

Artikel 10- Aflevering kunstwerk 
1. Na oplevering is het werk voor risico van de opdrachtgever. Derhalve blijft hij de prijs 

verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet 
aan de kunstenaar kan worden toegerekend. 

2. Aflevering van het kunstwerk door de kunstenaar in overleg. Indien is overeengekomen dat 
de kunstenaar het werk aflevert bij de opdrachtgever, is de kunstenaar gerechtigd vervoers-
,  reis-, verblijfs- en verzekeringskosten in rekening te brengen. 

3. De met de kunstenaar overeengekomen leveringstermijn is door de opdrachtgever steeds 

als bij benadering en nimmer als volstrekte termijn aan te merken, tenzij het tegendeel 

uitdrukkelijk en schriftelijk met de kunstenaar is overeengekomen. 

4. Kunstwerk wordt exclusief lijstwerk geleverd tenzij vooraf anders overeengekomen in de 
opdrachtovereenkomst. 

5. Tenzij anders is overeengekomen, is de opdrachtgever verplicht het door hem opgedragen 
kunstwerk direct na gereedkomen in ontvangst te nemen en - in overeenstemming met de 
opdrachtovereenkomst - te beoordelen voor akkoord. 

 

Artikel 11 Opzegging en ontbinding 
1. De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te 

zeggen. In het geval van zulke opzegging zal hij de voor het gehele werk geldende prijs 
moeten betalen, verminderd met de besparingen die voor de kunstenaar uit de opzegging 
voortvloeien, tegen aflevering door de kunstenaar reeds voltooide werk.  

2. Indien een opdrachtovereenkomst door de opdrachtgever wordt teruggenomen, terwijl de 
kunstenaar reeds in een gevorderd stadium (fysieke uitvoering van het kunstwerk) is 
gekomen met voorbereiding, uitvoeringswerkzaamheden en/of verbintenissen met derden, 
zal de opdrachtgever gehouden zijn, de gehele som van alle kosten die bij het tot stand 
komen van het kunstwerk betrokken zijn, aan de kunstenaar te voldoen. 
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3. Indien de gegeven omstandigheden waaronder de opdrachtovereenkomst werd gesloten 
zich zodanig wijzigen, dat de kunstenaar uit artistieke of materiële overwegingen geen 
mogelijkheden meer ziet, de oorspronkelijk bedoelde opdracht naar behoren uit te voeren, 
is hij gerechtigd de overeenkomst op te zeggen en te annuleren, echter met behoud van zijn 
recht, de tot op dat moment gemaakte kosten voor zijn verrichte werkzaamheden in 
rekening te brengen. 

4. Indien de kunstenaar door overmacht zijn verplichtingen volgens de opdrachtovereenkomst 
niet kan nakomen, worden deze verplichtingen uitgesteld tot de overmachtstoestand is 
geëindigd. Als de kunstenaar na drie maanden nog niet in staat is zijn verplichtingen na te 
komen en de levering van het werk geen langer uitstel toestaat, is de opdrachtgever 
gerechtigd de overeenkomst op te zeggen, waarbij hij is gehouden tot betaling van de tot 
dat moment door de kunstenaar verrichte werkzaamheden met de daarbij komende kosten. 

5.  Door uitstel van betaling of faillissement van de opdrachtgever, is de kunstenaar gerechtigd 
de opdracht overeenkomst onmiddellijk en per aangetekende brief op te zeggen, onder 
toevoeging van de rekening voor de tot dat moment ontstane kosten van en voor zijn 
verrichte werkzaamheden. 

 

Artikel 12 Klachten 

1. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 werkdagen na afronding 
van de opdracht schriftelijk aan door de opdrachtgever aan de kunstenaar te worden 
meegedeeld. Bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de 
opdracht volledig te hebben aanvaard. 

2. De opdrachtgever wordt geacht akkoord te gaan met het geleverde kunstwerk, als de 
kunstenaar binnen de termijn van veertien dagen geen klachten heeft ontvangen. Indien in 
een bijzonder geval die termijn voor de opdrachtgever verlenging behoeft, zal de 
kunstenaar naar redelijkheid een langere termijn van nog eens veertien dagen toestaan. 

3. Als uiterlijk acht dagen na ontvangst van een rekening van de kunstenaar, door de 
opdrachtgever geen schriftelijke aanmerking is gemaakt op het berekende bedrag, wordt hij 
geacht deze rekening te hebben aanvaard en goedgekeurd. 

 

 

Artikel 13- Betaling en incassokosten 
 

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. 
2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de 

opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente 
verschuldigd van 1% per maand, een gedeelte van een maand tot een maand rekenend. 

3. Gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in 
mindering op de vervallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom. 

4. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot opschorting of verrekening van het door hem 
aan de kunstenaar verschuldigde. 
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5. Indien de opdrachtgever de factuur geheel of gedeeltelijk betwist, dient hij dit binnen 
veertien kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van 
redenen aan de kunstenaar kenbaar te maken. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur 
schorten de betalingsverplichting niet op. 

6. Alle kosten van inning komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding 
voor buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op vijftien procent van de verschuldigde 
hoofdsom inclusief rente met een minimum van EUR 500,- per vordering. Deze vergoeding 
zal steeds, zodra de incasso door de kunstenaar uit handen is gegeven, zonder nader bewijs 
in rekening worden gebracht en door opdrachtgever verschuldigd zijn. 

  

Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud en recht van terughouding 

  

1. Zolang de klant niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten 
heeft voldaan, behoudt de kunstenaar zich de eigendom van het kunstwerk voor. In dat 
geval gaat de eigendom op de klant over, zodra de klant aan al zijn verplichtingen jegens de 
kunstenaar heeft voldaan. 

  

   

Artikel 15 – Wet Bescherming Persoonsgegevens 

De privacyverklaring van de kunstenaar is opgenomen op de homepage van de website 
http://erotischekunst.frl  

  

Artikel 16 – Intellectuele eigendom 

  

1. Het auteursrecht op het kunstwerk blijft berusten bij de kunstenaar. Uit dit recht van de 
kunstenaar vloeien voor de klant beperkingen voort betreffende het gebruik, de 
openbaarmaking en de verveelvoudiging van het kunstwerk. 

2. Indien het een persoonlijk schilderij in opdracht betreft, wordt in verband met de 
privacygevoelige beelden vooraf toestemming gevraagd aan de opdrachtgever om beelden 
van het werk te gebruiken, vertonen en distribueren.  

3. De kunstenaar maakt geen gelijke of soortgelijke kunstwerken. Van een soortgelijk 
kunstwerk is sprake als dit zodanig lijkt op het eerste kunstwerk dat je redelijkerwijs niet 
kunt spreken van een nieuw oorspronkelijk werk.  

4. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk 
zonder vermelding van de kunstenaar openbaar te maken of te verveelvoudigen. 

5. Het materieel eigendom van het kunstwerk geeft de eigenaar niet het recht tot 

vermenigvuldiging of reproductie of enige andere vorm van exploitatie. Ingevolge de 

Auteurswet is dit laatstgenoemde recht uitsluitende aan de kunstenaar - de maker van het 

kunstwerk - voorbehouden, tenzij vooraf en tegen een bepaald honorarium, nadrukkelijk en 

schriftelijk anders met de kunstenaar is overeengekomen. 

http://erotischekunst.frl/
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Artikel 17 – Overmacht 

  

1. In geval van overmacht heeft de kunstenaar het recht de uitvoering van de opdracht op te 
schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de klant uit 
dien hoofde enig recht of vergoeding van schade, kosten of interesten kan doen gelden. De 
kunstenaar zal de klant direct op de hoogte stellen van elk geval van overmacht en trachten 
een voor beide partijen bevredigend alternatief aan te bieden. 

2. Overmacht: werkstakingen, overlijden, brand, vervoer, stremming, molest en in het 
algemeen alle onvoorziene omstandigheden ten gevolge waarvan naleving van de 
overeenkomst niet meer van de opdrachtnemer kan worden gevergd. 

3. De kunstenaar zal elke dienst naar beste kunnen uitvoeren en is gerechtigd bij en voor de 
uitvoering van een dienst derden in te schakelen. 

  

   

Artikel 18 – Toepasselijk recht en geschillen 

  

1. Op de overeenkomst en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen de klant en de 
kunstenaar is Nederlands recht van toepassing. 

2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst(en) en deze Algemene 
Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij een 
dwingendrechtelijke bepaling anders voorschrijft. 

  

  


