
ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN TEN BEHOEVE VAN 
PARTICULIEREN 
 
van de vennootschap onder firma  Art Object  
 
Artikel 1 -  Levering en Levertijden 

 
1.1. De door Art Object opgegeven levertijden zijn geen fatale termijnen. Ingeval 

van niet-tijdige levering dient de Koper/opdrachtgever Art Object schriftelijk in 
gebreke te stellen waarbij tevens aan Art Object een redelijke termijn voor 
levering wordt gegeven. 
 

1.2. Indien een vertraging in de aflevering het gevolg is van een handelen of 
nalaten van de Koper/opdrachtgever of het gevolg is van een of meer 
omstandigheden die niet voor rekening van Art Object komen is Art Object 
gerechtigd de termijn voor levering met de duur van de vertraging te 
verlengen.  
 

1.3. Art Object is bevoegd om de door hem te verrichten leveringen in gedeelten 
uit te voeren en verrichte deelleveringen afzonderlijk te factureren.  
 

Artikel 2 -  Betalingen 
 

2.1. Betaling door de Koper/opdrachtgever dient plaats te vinden a contant op het 
moment van aflevering of middels bancaire overschrijving voor het moment 
van aflevering, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. In 
ieder geval dient betaling plaats te vinden binnen 30 dagen na aflevering. 
Door het enkel verloop van deze termijn is koper/opdrachtgever in verzuim. 
 

2.2. In het geval er producten speciaal voor Koper/opdrachtgever worden 
gemaakt, dient de Koper/opdrachtgever, op verzoek van Art Object de in de 
betreffende overeenkomst genoemde benodigde hoeveelheid goud en/of 
zilver aan Art Object vooruit te betalen. 
 

2.3. Alle kosten in verband met betaling, verschaffing van zekerheid daaronder 
begrepen, komen voor rekening van de Koper/opdrachtgever. 
 

2.4. In geval van overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is de 
Koper/opdrachtgever, onverminderd de overige rechten van Art Object en 
zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, over het 
openstaande factuurbedrag tot aan het tijdstip van de algehele voldoening de 
wettelijke rente conform het bepaalde in artikel 6:119 a van het Burgerlijk 
Wetboek verschuldigd. Alle nog niet betaalde facturen worden terstond 
opeisbaar en alle gevolgen van niet nakoming treden terstond in. 
 

2.5. In geval van niet tijdige betaling is Koper buiten gerechtelijke incassokosten 
verschuldigd conform het Besluit voor vergoeding van Buitengerechtelijke 
incassokosten (BIK).Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die Art 
Object redelijkerwijs moet maken als gevolg van de niet-nakoming door de 
Koper/opdrachtgever, komen ten laste van de Koper/opdrachtgever, zulks 



met een minimum van tien procent (10%) van de hoofdsom.  
 

2.6. Betalingen van de Koper/opdrachtgever strekken primair ter voldoening van 
de in Artikel 2.5 bedoelde kosten, de in Artikel 2.4 verschuldigde rente en 
worden daarna in mindering. geboekt op de oudste openstaande vordering, 
ongeacht de instructies van de Koper/opdrachtgever ter zake. 
 

2.7. De Koper/opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van enige 
vordering die hij onder de overeenkomst heeft met een vordering die de 
Koper/opdrachtgever op basis van deze overeenkomst of anderszins jegens 
Art Object heeft. 
 

2.8. Art Object is niet verplicht Producten terug te nemen voor creditering. Indien 
Art Object zich hiertoe onder omstandigheden bereid verklaart, is Art Object 
slechts gehouden ten hoogste de betaalde factuurprijs of, indien deze lager 
is, de actuele dagprijs van de betreffende Producten te crediteren. 
 

Artikel 3 -  Eigendomsvoorbehoud 
 

3.1. Art Object behoudt zich de eigendom van de door hem aan de 
Koper/opdrachtgever geleverde en te leveren Producten voor, totdat de 
Koper/opdrachtgever volledig heeft voldaan aan alle (betalings)verplichtingen 
voor alle krachtens overeenkomst geleverde of te leveren Producten en aan 
alle vorderingen wegens tekortkoming in de nakoming van zodanige 
verplichtingen. 
 

3.2. Indien de Koper/opdrachtgever grondstoffen, materialen, waaronder mede 
begrepen edelstenen, diamanten, etc. aan Art Object verstrekt ter 
vervaardiging van het Product, verkrijgt Art Object de mede-eigendom van 
het met deze grondstoffen of materialen vervaardigde Product ter hoogte van 
het door Leverancier aan Koper/opdrachtgever voor het betreffende Product 
te facturen bedrag. 
 

3.3. De Koper/opdrachtgever is, voordat volledige betaling heeft plaatsgevonden, 
niet gerechtigd de Producten te verpanden noch deze op enigerlei andere 
wijze te bezwaren. Eigendomsoverdracht aan derden in het kader van zijn 
normale bedrijfsvoering is slechts toegestaan als lasthebber van Art Object 
op eigen naam, maar voor rekening van Art Object. Art Object is bevoegd om 
de overeenkomst te ontbinden indien de Koper/opdrachtgever tekort komt in 
de nakoming van deze verplichting. 
 

3.4. De Koper/opdrachtgever is verplicht om Art Object onverwijld op de hoogte te 
stellen ingeval: 
 
(a) derden rechten op de in Artikel 3.1 genoemde Producten doen gelden of 
hij kennis ervan heeft dat derden voornemens zijn rechten op de in Artikel 3.1 
genoemde Producten te doen gelden; 
 
(b) (voorlopige) surséance van betaling door de Koper/opdrachtgever wordt 
aangevraagd of verleend of enige regeling met de schuldeisers van de 



Koper/opdrachtgever wordt getroffen;  
 
(c) het faillissement van de Koper/opdrachtgever wordt aangevraagd of de 
Koper/opdrachtgever failliet wordt verklaard; 
 
(d) de Koper/opdrachtgever zijn onderneming staakt dan wel de eigendom 
en/of de zeggenschap over de onderneming van de Koper/opdrachtgever 
wijzigt. 
 

3.5. Indien de Koper/opdrachtgever in verzuim is in de nakoming van zijn 
betalingsverplichtingen, is Art Object bevoegd, zonder voorafgaande 
ingebrekestelling, om de Producten die aan hem toebehoren terug te (doen) 
halen. De Koper/opdrachtgever machtigt Art Object reeds nu onherroepelijk 
om daartoe de terreinen en/of ruimtes te (doen) betreden waarde betreffende 
Producten zijn opgeslagen. Alle kosten van Art Object die verband houden 
met het terughalen van de Producten zijn voor rekening van de 
Koper/opdrachtgever. Indien een situatie als bedoeld in Artikel 3.1 zich 
voordoet of indien de Koper/opdrachtgever in verzuim is in de nakoming van 
zijn betalingsverplichtingen, is Art Object tevens gerechtigd om Producten die 
nog niet aan de Koper/opdrachtgever zijn geleverd, ongeacht de staat van 
voltooiing waarin deze verkeren, aan derden te verkopen.  
 
Gelet op het bepaalde in dit Artikel 3.5 zal de Koper/opdrachtgever er te allen 
tijde voor zorgdragen dat de Producten van Art Object duidelijk afgescheiden 
/ geïdentificeerd als zijnde Producten afkomstig van Art Object bij de 
Koper/opdrachtgever opgeslagen liggen.  
 

3.6. Indien de Koper/opdrachtgever mede uit de in Artikel 3.1 bedoelde Producten 
een nieuw product vormt, is dit een zaak die Art Object voor zichzelf als 
eigenaar doet vormen en houdt de Koper/opdrachtgever deze voor Art 
Object, tot dat de Koper/opdrachtgever aan alle verplichtingen als in Artikel 
3.1 bedoeld heeft voldaan. 
 

Artikel 4 -  Garantie 
 
 
4.1. Art Object garandeert dat de door hem geleverde 

 
(a) Producten, anders dan uurwerken, op het tijdstip van aflevering en 
gedurende zes maanden daarna, 
 
(b) uurwerken op het tijdstip van aflevering aan de eindgebruiker en 
gedurende twee jaren daarna 
 
vrij zijn van materiaal-, fabricage- en bewerkingsfouten, mits geen van de 
gevallen genoemd in Artikel 4.3 zich voordoet. 
 

4.2. Reparaties worden naar beste kunnen, doch voor risico van opdrachtgever 
uitgevoerd. Verzekering dient door opdrachtgever te geschieden. Reparaties 
worden alleen afgegeven tegen inlevering van het ontvangstbewijs en nadat 



alle aan de reparatie verbonden kosten zijn voldaan. Indien na schriftelijke 
aanmaning de in reparatie gegeven sieraden niet binnen 6 (zes) maanden 
worden opgehaald vervalt het eigendomsrecht van opdrachtgever. 

 
 
4.3. Art Object staat niet in voor fouten welke het gevolg zijn van het naleven van 

enige dwingende wettelijke bepalingen aangaande de aard of de eigenschap 
van grondstoffen en/of materialen toegepast in de geleverde Producten. 
 

4.4. De Koper/opdrachtgever kan in de hiernavolgende gevallen geen aanspraak 
tegen Art Object doen gelden op basis van de garantie vervat in Artikel 4.1: 
 
(a) de Koper/opdrachtgever bij reclamaties door consumenten niet een bij het 
betreffende Product behorend geldig garantiecertificaat kan overleggen; 
 
(b) de gebreken bij aflevering zichtbaar waren; 
 
(c) de niet-inachtneming door Koper/opdrachtgever van gebruiks- en 
onderhoudsvoorschriften dan wel ander gebruik dan het voorziende normale 
gebruik;  
 
(d) normale slijtage; 
 
(e) bij klachten over de waterdichtheid van horloges, voor zover op de kast 
en/of wijzerplaat van het horloge niet de kwalificatie waterdicht / waterproof/ 
wasserdicht” is aangebracht (bij vermelding van een andere benaming van 
de waterdichtheid, zoals bijvoorbeeld “waterresistant” geldt de garantie niet); 
 
(f) nadat hij of een doorhem ingeschakelde derde (een gedeelte van) de 
geleverde Producten heeft bewerkt, verwerkt of vermengd met zaken van 
derden of andere door Art Object geleverde Producten; 
 
(g) een gebrek dat geheel of gedeeltelijk veroorzaakt is door materialen, 
zaken, werkwijzen en constructies, die door Art Object op uitdrukkelijke 
instructie van de Koper/opdrachtgever zijn gebruikt, alsmede van door of 
namens de Koper/opdrachtgever aangeleverde grondstoffen, materialen en 
zaken; 
 
(h) een gebrek dat geheel of gedeeltelijk het gevolg is ‘van door Art Object 
van derden betrokken onderdelen, voorzover die derde geen garantie aan Art 
Object heeft verstrekt; 
 
(i) de Koper/opdrachtgever zijn verplichtingen onder de overeenkomst niet 
nakomt;  
 
(j) de Koper/opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van Art Object tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden ter zake 
van het Product overgaat of een derde namens de Koper/opdrachtgever. 
 
(k) ten aanzien van het verlies van edelstenen in sieraden indien de 



Koper/opdrachtever niet jaarlijks de zetting van edelstenen in door Art Object 
geleverde sieraden door Art Object laat controleren. De bewijslast ter zake 
rust op de Koper/opdrachtgever. 
 

4.5. Art Object kan slechts gehouden worden om reparatiewerkzaamheden door 
te voeren met betrekking tot defecte Producten, welke defecten niet onder de 
garantie bedoeld in Artikel 10,1 vallen, indien ‘en voor zover de 
Koper/opdrachtgever een door Art Object terzake van de 
reparatiewerkzaamheden verstrekte prijsopgave schriftelijk geaccordeerd 
heeft. 
 

Artikel 5 -  Onderzoeksplicht 
 

5.1. De Koper/opdrachtgever is gehouden om bij aflevering te onderzoeken of de 
Producten aan de overeenkomst beantwoorden en vrij van gebreken zijn. 
Indien dit niet het geval is, is de Koper/opdrachtgever gehouden om Art 
Object onverwijld na ontdekking daarvan schriftelijk en gemotiveerd kennis te 
geven, met dien verstande dat de Koper/opdrachtgever Art Object niet meer 
aansprakelijk ter zake kan houden, indien de Koper/opdrachtgever bedoelde 
kennisgeving niet zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven (7) dagen 
na aflevering van de Producten, heeft gedaan. 
 

5.2. De desbetreffende Producten dienen ter beschikking van Art Object te blijven 
in de staat waarin deze verkeerden op het moment dat Art Object een 
schriftelijke kennisgeving zoals bedoeld in Artikel 5.1 ontvangt. Indien een 
reclame als bedoeld in dit Artikel 5 door Art Object gegrond wordt bevonden, 
is Art Object slechts gehouden om het/de ontbrekende gedeelte of 
hoeveelheid te leveren, de geleverde Producten waarop de reclame 
betrekking heeft te vervangen of de prijs die de Koper/opdrachtgever voor de 
desbetreffende Producten heeft betaald aan de Koper/opdrachtgever terug te 
betalen, zulks ter keuze van Art Object. indien Art Object 
onderdelen/Producten vervangt, worden de vervangen 
onderdelen/Producten eigendom van Art Object. De Koper/opdrachtgever is 
gehouden om de instructies van Art Object betreffende de opslag of het 
retourneren van de te vervangen Producten op te volgen. 
 

5.3. Indiende Koper/opdrachtgever en/of een derde namens de 
Koper/opdrachtgever de Producten onoordeelkundig behandelt en/of zonder 
voorafgaande toestemming van Art Object tracht de Producten te repareren 
dan wel aanpassingen daaraan aanbrengt, kan de Koper/opdrachtgever zich 
er slechts op beroepen dat de Producten niet aan de overeenkomst 
beantwoorden, indien hij bewijst dat een dergelijk beroep gegrond kan 
worden op feiten die zich op gelijke wijze zouden hebben voorgedaan indien 
die beoogde reparatie, die aanpassing(en) en/of onoordeelkundige 
behandeling achterwege waren gebleven. 
 

5.4. Vorderingen van de Koper/opdrachtgever gebaseerd op de stelling dat de 
door Art Object geleverde Producten niet voldoen aan het bepaalde in Artikel 
5.1 verjaren door verloop van één (1) jaar na de datum van aflevering aan de 



Koper/opdrachtgever. 
 

5.5. Het bepaalde in dit artikel laat de dwingendrechtelijke rechten en vorderingen 
van de Koper/opdrachtgever onverlet. 
 

Artikel 6 -  Aansprakelijkheid 
 

6.1. Behoudens het bepaalde in Artikel 6,3 en behoudens in geval van opzét of 
grove schuld van Art Object of zijn direct leidinggevenden, is Art Object 
slechts aansprakelijk voor vergoeding van de schade tot maximaal het 
factuurbedrag dat de Koper/opdrachtgever heeft betaald betreffende de 
Producten waardoor de schade werd veroorzaakt, waaronder begrepen doch 
niet daartoe beperkt de bij de Producten geleverde reinigingsvloeistoffen. 
 

6.2. Art Object is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove 
schuld van zijn ondergeschikten en/of niet ondergeschikten voor wie hij 
volgens de wet aansprakelijk is. 
 

6.3. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van 
toepassing, indien de aansprakelijkheid van Art Object voor de betreffende 
schade is verzekerd onder enige overeenkomst van verzekering van Art 
Object. In dat geval is Art Object slechts aansprakelijk voor het bedrag dat 
onder de betreffende verzekering wordt uitgekeerd in het betreffende geval, 
vermeerderd met het eigen risico. 
 

6.4. De voorafgaande bepalingen laten enige aansprakelijkheid, op grond van 
dwingend recht onverlet. 
 

Artikel 7 -  Toepasselijk recht / bevoegde rechter 
 

7.1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Art Object en de Koper/opdrachtgever is 
Nederlands recht van toepassing. 
 

7.2. De bevoegde rechter in eth arrondissement Zeeland- West Brabant is bij 
uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die mochten 
ontstaan tussen Art Object en de Koper/opdrachtgever voortvloeiende uit of 
in verband met (de uitvoering van) de overeenkomst(en) alsmede in verband 
met deze Algemene Voorwaarden. 
 

Artikel 8 -  Conversie 
 

8.1. De nietigheid of vernietigbaarheid van een of meer van de bepalingen in 
deze Algemene Voorwaarden leidt niet tot nietigheid of vernietigbaarheid van 
de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. Deze blijven 
onverminderd van kracht. Art Object en de Koper/opdrachtgever komen 
overeen om een eventuele nietige of vernietigbare bepaling te vervangen 
door een bepaling die wat betreft inhoud en strekking zoveel mogelijk 
overeenstemt met de nietige of vernietigbare bepaling. 
 


