Algemene voorwaarden…
of wel de kleine lettertjes, maar dan in grote lijnen …
… omdat ik niet wil verzanden in wollige taal waar niemand wat van snapt. Leveringen gebeuren in alle
redelijkheid en in overleg volgens onderstaande voorwaarden.
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Deze algemene voorwaarden voor verkoop, aflevering en betaling gelden voor alle uitgebrachte
offertes, verkopen en afleveringen tenzij anders bepaald door Demagine en schriftelijk bevestigd.
Schriftelijke bevestiging geschiedt per brief of per e-mail. Afwijking van deze voorwaarden is slechts
mogelijk als Demagine daarmee schriftelijk instemt.
Offertes door Demagine zijn 21 dagen geldig en moeten schriftelijk worden bevestigd. Prijzen zijn
inclusief btw en exclusief verzendkosten.
Betalingen moeten gedaan worden na bevestiging van het definitieve ontwerp. Pas als deze binnen is
zal Demagine beginnen met het vormgeven van het kunstwerk. Betalingen bij voorkeur via de bank
onder vermelding van uw naam en het offertenummer. Als de betalingen te laat zijn zal de
afgesproken afleverdatum evenredig veranderen.
Alle door Demagine geleverde kunstwerken zijn beschermd door de wet op auteursrecht en mogen niet
worden gepubliceerd of gekopieerd zonder toestemming van Demagine. Demagine behoudt het recht
om de motieven te gebruiken voor reclame en tentoonstellingen, tenzij anders is overeengekomen met
de koper.
Aflevering is voor rekening en risico van de koper. Demagine zal geen vergoeding doen als door
toedoen van het postorderbedrijf de afgesproken leveringsdatum niet gehaald wordt. Als de
leveringsdatum overschreden wordt ten gevolge van gebeurtenissen waar Demagine niets aan kan
doen, zoals stakingen, brand, weersomstandigheden en elke andere onvoorziene omstandigheden, zal
de afgesproken leveringsdatum verlengd worden voor zolang deze omstandigheden duren. Demagine
neemt geen verantwoordelijkheid en zal geen compensatie betalen als de leveringsdatum niet gehaald
wordt. Beide partijen kunnen de overeenkomst annuleren als de vertraging meer dan twee maanden
bedraagt.
Demagine zal zorg dragen voor het zorgvuldig en veilig verpakken van de kunstwerken. Eventuele
verzendkosten zullen voor rekening van de koper zijn.
De koper dient de kunstwerken bij levering controleren op beschadigingen en bepalen of de geleverde
kunstwerken voldoen aan de eisen zoals vermeld in de offerte. Als de koper vindt dat dit niet het geval
is moet hij dat per direct en schriftelijk melden en aangeven wat er aan de hand is. In overleg zal het
mankement verholpen worden. Is er binnen 1 maand na aflevering geen claim binnen gekomen bij
Demagine vervalt het recht van de koper op compensatie.
Als het kunstwerk beschadigd raakt door onzorgvuldigheid van de koper heeft deze geen recht op
vergoeding door Demagine. Het kunstwerk mag niet blootgesteld worden aan direct zonlicht, water of
extreme hitte. Omgaan met het kunstwerk dient zorgvuldig en voorzichtig gebeuren.
Vergoeding zullen nooit meer zijn dan de verkoopprijs. Demagine zal de koper z.s.m. inlichten over
bijzondere omstandigheden en omstandigheden waar Demagine niets aan kan doen.
Uw persoonlijke gegevens, inclusief uw e-mailadres, worden niet verstrekt of verkocht aan derden.
Alle informatie op deze site is onder voorbehoud. Opgegeven maten kunnen afwijken. Kleuren wijken
altijd wel iets af. Het is onmogelijk de kleuren digitaal absoluut correct weer te geven.
Demagine mag deze voorwaarden wijzigen of aanpassen. Van toepassing zijn de aan u toegezonden
voorwaarden.
Voor de levering van beeldmateriaal als foto’s volg ik de Algemene voorwaarden van de
FotografenFederatie, welke gedeponeerd zijn bij de Rechtbank Amsterdam onder nummer [78/2005].
Eveneens als pdf te downloaden op www.demagine.com.
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