JOUW HOOFD ZAKEN juli 2021
I. Algemene Voorwaarden
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijk persoon door wie het kunstwerk wordt
gekocht welke is onderworpen aan deze algemene voorwaarden.
1.2 Kunstwerk: Vrij Werk zoals afgebeeld op het internet of is bezichtigd door de
opdrachtgever.
1.3 Kunstenaar: Pleun Cillessen, eigenaar van JOUW HOOFD ZAKEN, gevestigd te
Hilvarenbeek - 5081 AE - Diessenseweg 35
ingeschreven in het handelsregister van KvK onder nummer : 75038536
1.4 Aankoopbedrag: Prijs zoals is afgesproken en vastgelegd, per e-mailbericht tussen
opdrachtgever en kunstenaar.
2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing
op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van de opdrachtgever en/of de
kunstenaar.
3. De overeenkomst
3.1 Tussen de opdrachtgever en de kunstenaar wordt een koopovereenkomst afgesloten
met een specificatie van het te kopen kunstwerk.
3.2 De opdrachtgever heeft rekening gehouden bij het sluiten van de koopovereenkomst dat
de kunstwerken zoals afgebeeld op het internet, kleine kleurverschillen kunnen hebben
vergeleken met gekochte kunstwerk.
II. Betaling
4. Prijsopgaven
4.1 Alle door de kunstenaar gehanteerde prijzen in het atelier en op de website van JOUW
HOOFD ZAKEN luiden in euro’s en zijn vrijgesteld van BTW.
5. Betaling
5.1 Betaling dient per bank te geschieden.
5.2 Betaling kan contant per uitzondering en op individuele afspraak. Het vaste, niet
retourneerbare startbedrag van €37,50 zal, na bevestiging van het aannemen van de
opdracht, per bank door de opdrachtgever betaald worden. Vóór overdracht van het
kunstwerk wordt het door de opdrachtgever bepaalde restbedrag per bank betaald. Betaling
geschiedt op het rekeningnummer dat de kunstenaar bij het aannemen en bevestigen van de
opdracht heeft vermeld.
5.3 Bij het in gebreke blijven door de opdrachtgever van betaling van het vaste startbedrag
van €37,50 is de kunstenaar gerechtigd de opdracht te annuleren.
5.4 Betaling geschiet in twee delen nl. de eerste betaling is het vaste startbedrag en de
tweede betaling is het restbedrag.
5.5 Het kunstwerk is pas in eigendom overgedragen aan de opdrachtgever zodra het totaal

verschuldigde aankoopbedrag is betaald aan de kunstenaar.
5.6 Bij niet of gedeeltelijke betaling van het vaste startbedrag wordt het kunstwerk niet
gemaakt of blijft het kunstwerk in eigendom van de kunstenaar.
6. Aansprakelijkheid na levering
6.1 De kunstenaar is niet aansprakelijk voor geleden schade veroorzaakt na overdracht aan
opdrachtgever of aan iemand die door de opdrachtgever is aangewezen voor de overdracht ,
tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de kunstenaar.
III. Diversen
7. Risico en risico-overgang
7.1 Het risico van beschadiging, het tenietgaan en/of diefstal van het kunstwerk rust op de
kunstenaar. Dit risico gaat over op de opdrachtgever op het moment dat het kunstwerk is
afgegeven aan de opdrachtgever of iemand die door de opdrachtgever is aangewezen voor
de overdracht van het kunstwerk.
8. Rechtsvorderingen
8.1 De opdrachtgever kan er geen beroep meer op doen dat het kunstwerk niet voldoet aan
hetgeen hij op grond de opdracht en bijbehorende afspraken had mogen verwachten, als hij
de kunstenaar daarvan niet binnen bekwame tijd nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs
had behoren te ontdekken, kennis heeft gegeven.
8.2 Tenzij anders overeengekomen, vervallen alle aanspraken en verweren jegens de
kunstenaar door verloop van 30 (dertig) dagen na het moment van de overdracht.
9. Auteursrecht
9.1 De opdrachtgever is gehouden de regelgeving bepaald in de Auteurswet. In de
hoofdregel betekent dit dat er niets zonder toestemming van de kunstenaar verveelvoudigd
of openbaar gemaakt mag worden.
9.2 Het kunstwerk wordt, niet gepersonifieerd , mogelijk afgebeeld op de website
www.jouwhoofdzaken.nl
10. Overmacht
10.1 Als de kunstenaar niet toerekenbaar tekortschiet in de nakoming
van zijn verplichtingen (overmacht), is de kunstenaar niet aansprakelijk en wordt de
nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
10.2 Onder overmacht wordt mede verstaan eventuele ziekte van de kunstenaar, alsmede
vertragingen bij toeleveranciers en/of vertraging als gevolg van eventuele ongeschiktheid van
het materiaal.
10.3 Als de overmachtstoestand 90 (negentig) dagen heeft geduurd, hebben beide partijen
het recht om de opdracht en de bijbehorende afspraken geheel of gedeeltelijk te beëindigen,
voor zover de overmachtstoestand dit rechtvaardigt.
11. Overlijden kunstenaar
11.1 Elke overeenkomst eindigt van rechtswege door het overlijden van de kunstenaar.

