Algemene Verkoopvoorwaarden Pulchri Studio Webshop 2022
1. Definities
Europese Economische Ruimte:
alle landen van de Europese Unie plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland;
Koper:
de natuurlijke of rechtspersoon die het Werk aanschaft, hierna ook aangeduid met: ‘u’
Handelaar:
iedere natuurlijke of rechtspersoon die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachtsof beroepsactiviteit, al dan niet mede via een andere persoon die namens hem of voor zijn rekening
optreedt;
Consument:
ieder natuurlijk persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit
vallen;
Kunstenaar: de maker van het Werk;
Verkoper:
de Vereniging van beeldende kunstenaars ‘Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio’, Lange
Voorhout 15, 2514 EA Den Haag, KvK-nr.: 40408821, tel.: +31-70-3461735, webshop@pulchri.nl
hierna ook aangeduid met: ‘Pulchri Studio’, die bij volmacht en namens van de Kunstenaar het Werk
te koop aanbiedt in de Pulchri Studio Webshop, hierna: ‘Webshop’;
Webshop: het digitale platform waarop de Verkoper Werken te koop aanbiedt;
Werk: het kunstwerk vervaardigd door de Kunstenaar welke het object is van de koop.

2. Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen u en
Pulchri Studio.
2. Eventuele algemene voorwaarden van de Koper worden nadrukkelijk van de hand gewezen
en zijn niet van toepassing.

3. Aankoop
1. Een koop van een Werk komt tot stand doordat u aan Pulchri Studio aangeeft een in de
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Webshop getoond Werk te willen kopen en het verschuldigde aankoopbedrag en eventuele
bijkomende (verzend)kosten betaalt aan Pulchri Studio.
Pulchri Studio streeft naar een zo adequaat mogelijk beschrijving en afbeelding van het Werk
in de Webshop, maar zij is niet aansprakelijk voor eventuele afwijkingen of onjuistheden.
Binnen de grenzen van de redelijkheid en billijkheid waarborgt Pulchri Studio dat het Werk
beantwoordt aan de koopovereenkomst, maar zij geeft geen garantie op de kwaliteit, in
welke zin dan ook, van het Werk.
In geval u een Handelaar bent, is deze koopovereenkomst niet vernietigbaar op grond van
dwaling.
De koopovereenkomst is niet overdraagbaar aan een derde.

4. Betaling
1. De in de Webshop vermelde prijzen zijn altijd in euro’s, inclusief btw, maar exclusief
eventuele andere belastingen en/of heffingen, zoals importheffingen.
2. Afgezien van de btw bent u zelf verantwoordelijk voor de afdracht van belastingen en andere
heffingen.
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3. U dient uw aankoop onmiddellijk bij het plaatsen van de bestelling in de Webshop digitaal te
betalen (via het digitale betaalsysteem Mollie) waarna u, eveneens digitaal, een
betaalbevestiging ontvangt.
4. Verzend- en verpakkingskosten, belastingen en/of heffingen en eventuele betalingskosten
zijn voor uw rekening.
5. Na ontvangst van het verschuldigde bedrag zal het Werk aan u geleverd worden.

5. Levering
1. Het Werk kan op twee manieren aan u geleverd worden: a) door verzending van het Werk
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door de Kunstenaar rechtstreeks aan u of b) door het u uit te reiken wanneer u het komt
ophalen bij Pulchri Studio.
U dient zelf aan te geven welke leveringswijze u verkiest. Indien u geen leveringswijze
aangeeft, gaat Pulchri Studio ervanuit dat u het Werk toegezonden wil krijgen.
Indien u kiest voor toezending, zal het Werk worden gezonden naar het afleveradres dat u
heeft opgegeven aan Pulchri Studio. Als u geen afleveradres opgeeft, zal de Kunstenaar het
Werk versturen naar het factuuradres. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van het
adres.
Verzending zal geschieden zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen tien (10) werkdagen
na ontvangst van uw betaling, tenzij Pulchri Studio dan wel de Kunstenaar met u anders
overeenkomt
Reclamering met betrekking tot het niet hebben ontvangen van het Werk dient zo snel
mogelijk gedaan te worden aan Pulchri Studio, maar in ieder geval binnen één (1) maand
nadat u betaald heeft aan Pulchri Studio.
Indien u kiest voor inontvangstneming, stuurt Pulchri Studio u een e-mail zodra het Werk
klaar ligt. U dient het Werk vervolgens binnen drie (3) werkdagen op te halen in Pulchri
Studio Lange Voorhout 15, 2514 EA Den Haag, tenzij u iets anders bent overeengekomen met
Pulchri Studio.
Bij aflevering van het Werk tekent u voor ontvangst en verklaart u het Werk zonder enige
beschadiging ontvangen te hebben.
Mocht u nadien als Consument gebruik willen maken van uw klachtrecht omdat het
afgeleverde Werk niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan moet u dat onverwijld, maar
in ieder geval binnen drie (3) dagen, doen door een e-mail te sturen een webshop@pulchri.nl
Pulchri Studio is niet aansprakelijk voor enige schade aan het Werk of verlies of
waardevermindering van het Werk, op welke grond en om welke reden dan ook, tenzij deze
toe te rekenen is aan een verwijtbaar handelen of nalaten van Pulchri Studio.

6. Herroeping
1. Mits u Consument bent en woonachtig binnen de Europese Economische Ruimte dan heeft u
het recht (“herroepingsrecht”) om binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het Werk,
zonder opgave van reden, de koop te ontbinden door dit aan Pulchri Studio schriftelijk te
laten weten.
2. Na die ontbinding dient u zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) dagen,
het Werk, met alle bijbehorende accessoires en in de originele staat en verpakking,
aangetekend terug te zenden aan Pulchri Studio of het daar, nadat u een afspraak heeft
gemaakt, terug te bezorgen.
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3. Indien u het Werk binnen veertien (14) dagen na ontvangst retourneert aan Pulchri Studio op
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grond van uw herroepingsrecht is een aparte melding niet nodig.
De bewijslast dat u tijdig gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht ligt bij u.
Gedurende die herroepingsperiode wordt u geacht zorgvuldig om te gaan met het Werk. Om
aanspraak te mogen blijven maken op het herroepingsrecht mag u het Werk slechts
uitpakken of gebruiken in een mate die nodig is om de aard en kenmerken van het Werk vast
te stellen. Een waardevermindering van het Werk als gevolg van uw handelingen die verder
gaan dan het in de vorige zin gestelde komt voor uw rekening. Dat geldt ook voor alle schade
die ontstaat aan het Werk gedurende die herroepingsperiode.
In geval van retournering zijn de verzend- en verpakkingskosten en eventuele schade die
ontstaat tijdens het retour-transport voor uw rekening.
Na retour-ontvangst van het Werk zal Pulchri Studio u het aankoopbedrag en de
oorspronkelijke verzendkosten zo snel mogelijk terugbetalen op de rekening waarvan het
bedrag oorspronkelijk afkomstig is.
Pulchri Studio heeft het recht eventuele schade of waardevermindering als gevolg van het
transport of anderszins met dat aankoopbedrag te verrekenen.
Indien u en Pulchri Studio het in geval van schade of waardevermindering niet eens worden
over de hoogte daarvan, kan Pulchri Studio een externe deskundige vragen om een bindend
advies. De kosten van de externe deskundige komen voor uw rekening.

7. Annulering
1. Onverminderd de bevoegdheden die Pulchri Studio op grond van de wet toekomen en
onverminderd het overige bepaalde in deze Algemene Verkoopvoorwaarden, is Pulchri
Studio gerechtigd de koopovereenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke
tussenkomst te ontbinden indien:
a) U, ook na ingebrekestelling (indien vereist), enige verplichting uit de koopovereenkomst
niet nakomt; of
b) U surseance van betaling en/of faillissement mocht aanvragen of verkrijgen of de
schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op u van toepassing verklaard is dan wel dat u
daartoe een verzoek heeft gedaan of gaat doen; of
c) een gebeurtenis plaatsvindt of toestand intreedt die vergelijkbaar is met één van de in b)
voornoemde gebeurtenissen of toestanden; of
d) U Handelaar bent en uw onderneming staakt; of
e) U heeft aangegeven het aangekocht Werk te zullen ophalen, maar dat niet doet binnen de
overeengekomen termijn of u accepteert het geleverde Werk niet; of
f) de Kunstenaar niet in staat blijkt het aangekochte Werk te leveren, ondanks dat Pulchri
Studio zich naar vermogen heeft ingespannen om de Kunstenaar tot levering te bewegen.
2. In geval van annulering op bovenstaande gronden betaalt Pulchri Studio u uw
aankoopbedrag en eventuele reeds betaalde verzendkosten terug, maar is zij niet gehouden
tot enige schadevergoeding.
3. Als blijkt dat u een in de Webshop aangeboden Werk rechtstreeks van de Kunstenaar koopt,
dus zonder bemiddeling van Pulchri Studio, behoudt Pulchri Studio zich het recht voor om u
uit te sluiten van toekomstige transacties via de Webshop.
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8. Persoonsgegevens
1. Om u het Werk te kunnen leveren zal Pulchri Studio gegevens van u verwerken, waaronder
mogelijk persoonsgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer en bankgegevens.
2. Bij de verwerking van die persoonsgegevens neemt Pulchri Studio grote zorgvuldigheid in
acht. Zij houdt zich daarbij aan alle voorschriften van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
3. Om uitvoering te geven aan de koopovereenkomst zal Pulchri Studio uw persoonsgegevens
delen met de Kunstenaar, transporteurs en eventuele anderen die betrokken zijn bij de
uitvoering van de koopovereenkomst. Daarbuiten verstrekt Pulchri Studio geen
persoonsgegevens aan derden, tenzij zij daartoe op grond van wetgeving of een gerechtelijke
uitspraak gedwongen is.
4. Uw persoonsgegevens zullen alleen gebruikt worden voor het toezenden van een
nieuwsbrief en andere communicatie-uitingen indien u daarvoor expliciet toestemming heeft
gegeven. U kunt op elk gewenst moment die toestemming ook weer intrekken.

9. Rechten
1. Met de verkoop van zijn Werk doet de Kunstenaar in geen enkel geval afstand van de
persoonlijkheidsrechten die hem op grond van de Auteurswet toekomen.
2. Mocht het volgrecht, zoals beschreven in hoofdstuk IV van de Auteurswet, op u van
toepassing zijn, dan garandeert u dat u Pulchri Studio onverwijld, maar in ieder geval binnen
achtenveertig (48) uur na de doorverkoop naar waarheid en volledig daarover zal
informeren. Het volgrecht heeft betrekking op doorverkoop van origineel Werk voor een
verkoopprijs van minimaal 3000 euro waarbij een Handelaar is betrokken.

10. Geschillen
1. Bij eventuele geschillen tussen u en de Kunstenaar over het Werk of anderszins is Pulchri
Studio geen partij, tenzij het geschil betrekking heeft op een verwijtbaar handelen of nalaten
van Pulchri Studio.
2. Wel biedt Pulchri Studio aan om in dit soort situaties onverplicht en binnen de grenzen van
de redelijkheid te bemiddelen tussen u en Kunstenaar. Daartoe kunt u een e-mail sturen naar
webshop@pulchri.nl .

11. Overigen
1. Pulchri Studio kan deze Algemene Verkoopvoorwaarden op elk moment naar eigen inzicht
wijzigen.
2. Op deze Algemene Verkoopvoorwaarden is uitsluitend Nederland recht van toepassing.
3. Eventuele geschillen over de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden zullen
uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

Den Haag, 05 januari 2022
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