LEVERINGSVOORWAARDEN ARTPAQ STUDIO, MESDAGSTRAAT 34, 1318 RW, ALMERE
1. Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn toepasselijk op alle overeenkomsten, transacties en/of aanbiedingen gedaan of aangegaan tussen Artpaq
Studio hierna te noemen Artpaq en een opdrachtgever, waarop Artpaq deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard of
bestellingen voortvloeiend uit de website van Artpaq, schriftelijke aanbiedingen, e-mail, briefpost of anderszins.
De koper verklaart zich bekend met de voorwaarden door de verwijzing naar de website www.Artpaq.com en K.v.K. Flevoland.
1.2 Tenzij schriftelijk overeengekomen worden de onder bekend gemaakte voorwaarden geacht door de betrokken partij te zijn
geaccepteerd.
1.3 Afwijkende bepalingen dienen nadrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen, voor zover deze niet in de plaats treden van de
bepalingen van deze voorwaarden, wordt u geacht deze voorwaarden aan te nemen.
2. Overeenkomsten / Aanbiedingen / Offertes / Prijsafspraken
2.1 De door Artpaq gemaakte offertes zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven of tenzij een nieuw prijsvoorstel door
opdrachtgever wordt aangevraagd over een eerdere offerte, in dit geval komt de eerdere offerte automatisch te vervallen door het
nieuwe aanbod. Alle aanbiedingen, op welke wijze dan ook gecommuniceerd over prijzen, offertes, leveringstermijnen e.d. zijn
geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Artpaq is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan
door de opdrachtgever door hem schriftelijk binnen 7 dagen wordt bevestigd.
2.2 De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
2.3 Alle door Artpaq uitgegeven prijslijsten zijn vrijblijvend en kunnen op ieder moment eenzijdig door Artpaq worden aangepast.
2.4 Telefonisch of mondeling namens Artpaq gedane mededelingen, offertes, of prijsafspraken binden haar niet voorzover deze
afspraken niet schriftelijk zijn bevestigd door beide partijen.
2.5 Artpaq hanteert aan relaties die een kunsteditie starten een minimale afnameverplichting van 1m² print per aangevraagde editie.
2.6 Voortdurende prijsafspraken en/of kortingsafspraken kunnen op ieder moment eenzijdig door Artpaq worden aangepast. Artpaq zal
de opdrachtgever hiervan zo mogelijk schriftelijk in kennis stellen.
2.7 Bij een prijsopgave bestaat geen verplichting voor Artpaq tot levering van een gedeelte van de geheel aangegeven prijs.
3. Uitvoering van de overeenkomst
3.1 Artpaq zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Artpaq het recht bepaalde werkzaamheden te
laten verrichten door derden.
3.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en materialen, waarvan Artpaq aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of
waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs hoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst
tijdig aan Artpaq worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Artpaq
zijn verstrekt, heeft Artpaq het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende
extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
3.4 Artpaq is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Artpaq is uitgegaan van de door de opdrachtgever
verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of materialen.
3.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Artpaq de uitvoering van die onderdelen die
tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk
heeft goedgekeurd.
3.6 Bij samengestelde prijsopgaven, of pakketaanbiedingen, bestaat voor Artpaq geen verplichting doch wel de bevoegdheid tot het
uitvoeren van een gedeelte van de opdracht of het leveren van werk tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel
opgegeven prijs.
3.7 Artpaq behoudt zich het recht voor vergoeding te verlangen van de door haar aan proeven besteedde tijd en kosten.
3.8 Indien opdrachtgever beelden door Artpaq wil laten drukken waar Artpaq geen enkele affiniteit mee heeft, of haar onder druk zet
wat levertijden aangaat houdt Artpaq het recht voor een opdracht niet aan te nemen.
4. Contractsduur
4.1 Een overeengekomen termijn voor de uitvoering is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij
overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Artpaq derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
4.2 Bij annulering van een opdracht is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding aan Artpaq van alle tijd die aan voorbereiding en/of
het uitvoeren van de opdracht is besteed, van alle kosten die reeds voor het vervullen van de opdracht zijn gemaakt, alsmede van
aantoonbaar door de annulering veroorzaakte schade voor Artpaq.
4.3 Bij annulering van de opdracht door de opdrachtgever binnen zes uur voor het tijdstip van aanvang van de uitvoering van de
opdracht heeft Artpaq recht op schadevergoeding ter grootte van 50% van het bedongen of gebruikelijke honorarium, zonder dat
Artpaq gehouden zal zijn deze schade aan te tonen.
5
Wijziging van de overeenkomst
5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten
werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig
aanpassen.
5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering
daardoor worden beïnvloed. Artpaq zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
5.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Artpaq de
opdrachtgever hierover inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Artpaq daarbij aangeven in hoeverre de
wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5.4 In afwijking van lid 3 zal Artpaq geen meer kosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van
omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.
6

Levering van zaken

6.1 Indien Artpaq zich heeft verplicht bepaalde zaken te leveren is zij bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is
overeengekomen, indien het betreft wijzigingen in de te leveren zaken, de verpakking, of bijbehorende documentatie welke vereist
zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak die een
verbetering betekenen.
6.2 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering "Af Leverancier", conform de ICC Incoterms 1990.
6.3 De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het
moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld, dan wel diensten betrekking hebbend
op het voorproductieproces zoals scanning en print proofing. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het
verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de
wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
6.4 Indien Artpaq na uitdrukkelijk verzoek van de koper bemiddelt bij het totstandkomen van het transport is Artpaq hiervoor op geen
enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk, noch is zij aansprakelijk voor het invullen en het ter beschikking stellen van de
benodigde bescheiden. Dit transport geschiedt geheel voor rekening en risico van de koper. Schade aan verpakking wordt niet
gezien als productschade en Artpaq kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan verpakking door transport.
6.5 De overeengekomen leveringscondities zullen door Artpaq zoveel mogelijk in acht genomen worden, overschrijding maakt Artpaq
niet aansprakelijk en geeft geen rechten de overeenkomst te annuleren.
6.6 Artpaq behoudt zich het recht voor een opdracht niet uit te voeren indien de koper vorige leveringen niet binnen de
overeengekomen betalingstermijn heeft betaald. Artpaq is niet aansprakelijk voor eventuele schade die koper zou kunnen leiden
als gevolg van het niet leveren.
6.7 Retourzendingen zijn voor rekening en risico's van de koper / opdrachtgever en verschaffen hem geen enkel recht.
6.8 Artpaq behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen naar eigen inzicht, zonder hierover verantwoording af te leggen
tegen derden.
7
Geheimhouding
7.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van
elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit
voortvloeit uit de aard van de informatie.
8
Intellectuele eigendom
8.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt Artpaq zich de rechten en bevoegdheden voor die haar
toekomen op grond van de Auteurswet.
8.2 Alle door Artpaq verstrekte stukken, zoals drukproeven, rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn
uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van
Artpaq worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
8.3 Artpaq behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te
gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
8.4 De opdrachtgever vrijwaart Artpaq, en stelt haar indien nodig schadeloos, voor alle kosten en schade welke ten laste van Artpaq
komen als gevolg van aanspraken van derden tegen Artpaq terzake van schending van rechten, waaronder begrepen octrooi- en
auteursrechten, als gevolg van het gebruik van gegevens, foto’s, modellen of andere zaken door Artpaq welke gegevens, foto’s,
modellen of andere zaken door de opdrachtgever aan Artpaq zijn verstrekt. Openbaarmaking, verveelvoudiging en of gebruik van
dergelijke werken (bijvoorbeeld foto's, tekeningen, schilderijen, merken) mogen slechts geschieden met toestemming van de
rechthebbende. Koper staat er voor in dat hij bevoegd is om Artpaq opdracht te geven een dergelijke openbaarmaking en/of
verveelvoudiging te laten vervaardigen en verleent aan Artpaq volledige vrijwaring van gerelateerde claims.
8.5 Opdrachtgever verklaart zich bekend met het reproductieproces ter vervaardiging van het product.
9
Opzegging
9.1 Bij opdrachten met een langere looptijd kunnen beide partijen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, mits de opzegging
schriftelijk en met redenen omkleed geschiedt. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te
nemen.
9.2 In geval van tussentijdse opzegging heeft Artpaq naast vergoeding van gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te
stellen deel van het honorarium, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever
daarvan heeft en de grond van opzegging.
10 Ontbinding van de overeenkomst
10.1 De vorderingen van Artpaq op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: - na het sluiten van de
overeenkomst aan Artpaq ter kennis gekomen omstandigheden geven Artpaq goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet
aan zijn verplichtingen zal voldoen; - indien Artpaq de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid
te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
10.2 In de genoemde gevallen is Artpaq bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van
de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Artpaq schadevergoeding te vorderen.
10.3 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Artpaq zich bij de uitvoering van de
overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan
wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden
gevergd, is Artpaq bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
11 Honorarium
11.1 Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of overeengekomen gelden de leden 2, 6
en 7 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3, 7 van dit artikel.
11.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is
exclusief BTW.

11.3 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk te besteden
uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Artpaq, geldende voor de periode waarin de
werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
11.4 Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
11.5 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 30 dagen zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
11.6 Indien Artpaq met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Artpaq niettemin gerechtigd tot verhoging
van dit honorarium of tarief (bijvoorbeeld door stijgingen in de materiaalkosten of door (extra) kosten van door Artpaq
ingeschakelde derden).
11.7 Indien de verhoging meer dan 25% bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te
zeggen.
12 Betaling
12.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, of door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van Artpaq of
door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de op de factuur vermelde bankrekening van Artpaq. Na het verstrijken van
de uiterste termijn van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in
verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 4% per maand.
12.2 In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de
opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
12.3 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en
kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de
voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
12.4 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
12.5 Alle geleverde producten blijven eigendom van Artpaq totdat deze volledig zijn betaald.
12.6 Reparaties die worden opgedragen aan Artpaq, worden pas uitgevoerd na ontvangst van de betaling door de afnemer.
12.7 Artpaq hanteert de volgende betaalmogelijkheid: vooruitbetaling op bankrekening t.n.v. Artpaq. Koper ontvangt per e-mail of
schrijven een bevestiging van bestelling. De stelregel voor galeries en grootafnemers is dat u eerst de diensten betrekking
hebbend op het voorproductieproces zoals scanning en proofing betaald, vervolgens besteld u na op afroep tegen facturatie,
gedurende de looptijd en/of door-nummering van de gesloten kunsteditie(s). Aangezien het aantal pogingen tot fraude de laatste
tijd enorm is toegenomen, controleren wij de gegevens van de orders zeer scherp. Het opgegeven telefoonnummer moet kloppen
en ook gratis e-mailadressen kunnen eventueel leiden tot vertraging. Let u er dus op dat uw ingevulde gegevens juist zijn, dan is er
geen vertraging.
12.8 Bank/giro overschrijving: Als u gebruik maakt van het overschrijven van het orderbedrag via bank of giro kunt u dit doen met
vermelding van het factuurnummer. U kunt dit doen door middel van een overschrijvingsformulier of met elektronisch bankieren.
Met deze betaalmethode is uw order het snelst bij u in huis. Onze gegevens zijn:
Artpaq, Mesdagstraat 34, 1318 RW Almere, ABN/AMRO Bank: 59.14.48.068
13 Incassokosten
13.1 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke
kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever
verschuldigd 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 1000,00. Indien Artpaq aantoont hogere kosten te hebben
gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
13.2 De opdrachtgever is jegens Artpaq de door Artpaq gemaakte gerechtelijk kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens
voorzover de opdrachtgever aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien Artpaq en/of haar opdrachtnemer en de
opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke
procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende
mate in het ongelijk wordt gesteld.
14 Retentierecht en Opschortingrecht
14.1 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met betrekking tot betaling van het aan Artpaq verschuldigde, heeft Artpaq het recht aan
hem door of namens de opdrachtgever ter hand gestelde bescheiden, alsmede de uitkomsten, resultaten van de werkzaamheden
van Artpaq achter te houden, totdat integrale betaling van het aan Artpaq verschuldigde heeft plaatsgevonden of toereikende
zekerheid voor betaling daarvan is gesteld.
14.2 In het onder 14.1 genoemde geval, zal Artpaq eveneens gerechtigd zijn haar werkzaamheden voor de opdrachtgever op te
schorten, totdat integrale betaling van het aan Artpaq verschuldigde heeft plaatsgevonden of toereikende zekerheid daarvoor is
gesteld.
15 Klachten
15.1 Klachten over de verrichtte werkzaamheden of geleverde zaken dienen door de opdrachtgever binnen 2 dagen na constatering,
doch uiterlijk binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden of levering van de betreffende zaken schriftelijk te
worden gemeld aan Artpaq.
15.2 Indien de levering door de opdrachtgever zelf wordt afgehaald, dient de opdrachtgever het betreffende werk bij het afhalen direct
te controleren en klachten terstond kenbaar te maken. Zulks met verval van recht om over het geleverde werk later nog te klagen.
15.3 Indien een klacht gegrond is heeft Artpaq de keuze de werkzaamheden alsnog te verrichten zoals overeengekomen dan wel de
door hem opgestelde declaratie te verlagen. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer
mogelijk of zinvol is, zal Artpaq slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.
15.4 Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling bestaan.
15.5 Klachten, die betrekking hebben op een bepaalde levering oefenen geen invloed uit op voorafgaande of latere leveringen en geven
geen recht betaling voor de betreffende of voorafgaande of latere levering te weigeren.
15.6 Gebreken bij een deel van het geleverde geven de koper niet het recht tot afkeuring van de gehele partij.
16

Aansprakelijkheid

16.1 De aansprakelijkheid van Artpaq is steeds beperkt tot het bedrag van het verschuldigde honorarium, bij opdrachten met een
langere looptijd is de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste maand verschuldigde honorariumgedeelte.
16.2 Indien het aan Artpaq aangeboden fotomateriaal, om welke reden dan ook, verloren is gegaan dan wel onbruikbaar is geworden
vergoedt Artpaq aan opdrachtgever maximaal het verloren gegane fotomateriaal.
16.3 Bij levering van kleurenafdrukken, in welke vorm dan ook, kan er op grond van de specifieke eigenschappen van het
kleurenmateriaal niet voor worden ingestaan dat de kleuren niet zullen veranderen of verbleken. Bij nabestellingen van
kleurenafbeeldingen wordt er om dezelfde reden niet voor ingestaan dat de nageleverde beelden ten opzichte van de
oorspronkelijke beelden geen kleurafwijkingen vertonen. Artpaq verklaart naar beste kunnen het materiaal te gebruiken voor haar
productie, zonder enige garantie verplichting. Koper aanvaardt dat door de productiemethode van Artpaq de eigenschappen van
het te verveelvoudigen materiaal kunnen wijzigen, zoals kleur, contrast, helderheid, scherpte en grafische weergave.
16.4 Koper kan geen product kwaliteit aansprakelijkheid doen gelden, die voortkomen uit het gebruik, resp. toepassing van de
aangeleverde (beeld) informatie, of aan het product door de inwerking van vocht, extreme UV-straling, en omgevingsfactoren.
16.5 Alle in aanbiedingen, folders, catalogi en ander reclamemateriaal, c.q. offertes opgenomen maten, gewichten, afbeeldingen en
andere gegevens met betrekking tot de te leveren zaken hebben een informatief, niet bindend karakter.
16.6 Artpaq is verplicht tot zorgvuldige bewaring van de van de opdrachtgever afkomstige informatie en bescheiden gedurende de
uitvoering van de opdracht. Artpaq is niet verplicht tot bewaring van zulke informatie en bescheiden na het eindigen van de
uitvoering van de opdracht. Buiten het geval van opzet of grove schuld zal Artpaq niet kunnen worden aangesproken voor betaling
van enige schade als gevolg van het verloren gaan van de in dit artikel bedoelde informatie of bescheiden.
16.7 Onder schade als bedoeld in dit artikel zijn aanspraken van derden mede begrepen. De opdrachtgever vrijwaart Artpaq
uitdrukkelijk voor dergelijke aanspraken.
16.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of
grove schuld van Artpaq of haar leidinggevende ondergeschikten.
16.9 Koper vrijwaart Artpaq van kosten voortvloeiend uit de bruikleen van originelen t.b.v. reproductie.
16.10 Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de verzekering van kunstwerken die zij aan Artpaq in bruikleen geeft.
17 Overmacht
17.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Artpaq zijn toe
te rekenen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk
bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Artpaq, wilde stakingen of politieke stakingen in het
bedrijf van Artpaq; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen; arbeidsongeschiktheid; brand; diefstal; inbraak; printstoring,
computerstoring, scannerstoring; wanprestatie van derden die door Artpaq bij de uitvoering van de opdracht waren betrokken; niet
voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Artpaq afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
17.2 Artpaq heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt
nadat Artpaq haar verbintenis had moeten nakomen.
17.3 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Artpaq opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de
verplichtingen door Artpaq niet mogelijk is langer duurt dan 30 dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden
zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
17.4 Indien Artpaq 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 uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de
opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds
uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
18 Geschilbeslechting
18.1 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam. Artpaq blijft echter bevoegd
de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
19 Toepasselijk recht
19.1 Op elke overeenkomst tussen Artpaq en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
20 Consumenten
20.1 Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zullen de bepalingen
als opgenomen in artikel 15.1, 15.3, 16.6 en 18 niet van toepassing zijn.
21. Adres en inschrijving
21.1 Artpaq Studio, Mesdagstraat 34, 1318 RW, Almere
info@artpaq.com
Kamer van Koophandel: 390.842.88
22. Copyright Artpaq
22.1 Alle teksten, illustraties, handelsmerken en logo´s van Artpaq, ook genoemd Artpaq Studio, zijn eigendom van Artpaq.
22.2 Overname van gedeeltes van deze pagina, afbeeldingen en/of gebruik van de product/handelsnaam is verboden.
22.3 Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de auteur/rechthebbende gedeeltes en/of de volledige inhoud van
deze pagina’s of haar website op diskette, cd-rom, dvd of welk ander medium dan ook te verspreiden.

