
ALGEMENE VOORWAARDEN (HUUR-)KOOP                 (versie 3.1K) 

1.TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN                
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, (huur-)koopovereenkomsten en 
de uitvoering daarvan tussen Art For Company, en haar wederpartij, die hierna als "huurkoper" 
wordt aangeduid.                                              
2. Deze algemene voorwaarden, versie 3.1K, zijn vanaf 1 juni 2020 van toepassing en te raadplegen 
op de website van Art For Company: www.artforcompany.nl. De huurkoper gaat akkoord met de 
algemene voorwaarden bij aankoop in de webshop . Versie 3.1K vervangt alle eerdere versies. Art 
For Company behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een 
termijn van 14 dagen na bekendmaking aan huurkoper. Indien een huurkoper een voorgestelde 
wijziging niet wil accepteren, kan hij/zij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van 
kracht worden de overeenkomst beëindigen. Indien eenmaal op basis van deze algemene 
voorwaarden is gecontracteerd, dan gelden zij ook voor toekomstige transacties, waarbij de meest 
recente versie van de algemene voorwaarden alsdan geldend zal zijn. 

2. DEFINITIES.                                                                                                                     
A. Algemene voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden (huur-)koop.                                        
B. Art For Company:  gevestigd te Tilburg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 
nummer 18081401                                                
C. Contractperiode: de aanvankelijke huurperiode waarop de overeenkomst betrekking heeft, 
ingaande op de eerste dag van de maand, waarin de eerste levering/bezorging plaatsvindt en 
eindigend op de laatste dag van de maand, na het aantal overeengekomen contractjaren; alsmede de 
daarop volgende, al dan niet door stilzwijgende verlenging tot stand gekomen, huurperioden.           
D. Huurkoopovereenkomst: de overeenkomst die Art For Company en huurkoper zijn aangegaan, 
krachtens welke huurkoper het recht heeft om tegen betaling van de koopsom in termijnen 
kunstwerken van Art For Company te kopen.                                                                                                                
E. Huurkoper: de consument zijnde een natuurlijk persoon- niet handelend in de uitoefening van 
beroep of bedrijf-met wie Art For Company een huurkoop heeft afgesloten.                                                              
F. Huurkooptermijn: totaal van de huurkoopsom per maand en het kooptegoed per maand dat huur 
koper verplicht is om periodiek aan Art For Company te voldoen.                                                                      
G. Huurkoopsom: een percentage van de koopsom dat huurkoper maandelijks moet voldoen aan Art 
For Company. De wijze van berekening van de huurkoopsom is te vinden op www.artforcompany.nl. 
H. Koopovereenkomst: de overeenkomst die Art For Company en koper zijn aangegaan, krachtens 
welke koper het recht heeft om tegen betaling van de koopsom in één keer kunstwerken in 
eigendom van Art For Company te kopen.                                                                                                          
I. Koper: de consument zijnde een natuurlijk persoon - niet handelend in de uitoefening van beroep 
of bedrijf - met wie Art For Company een koopovereenkomst heeft afgesloten.                                        
J. Koopsom: het bedrag waarvoor koper van Art For Company het kunstwerk koopt.                                              
K. Kooptegoed: een percentage van de waarde van het gehuurde kunstwerk dat huurder maandelijks 
voldoet aan Art For Company en dat huurder bij aankoop van een kunstwerk kan aanwenden ter 
gedeeltelijke voldoening van de verkoopprijs.                                                                                                  
L. Kunstwerk: voortbrengsel van de schone kunsten vervat in een kunstwerk.                                                                 
M. Partijen: (huur-)koper en Art For Company.  

 3. IDENTITEIT VERHUURDER/VERKOPER                                                                                                            
1. Art For Company is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18081401 en  
draagt haar wettelijke bijdrage af aan de Belastingdienst.                                                                             



2. De contactgegevens van Art For Company zijn als volgt:                                                                    
Naam: Art For Company                                                                                                                                                   
Vestigingsadres: Thornerbeek 17, 5032 EA Tilburg                                                                                
Telefoonnummer: 013- 5454656                                                                                                                               
E - mailadres: info@artforcompany.nl                                                                                                                    
KvK nummer: 18081401                                                                                                                                                                  
Btw - nummer: NL 001780285B65.                          

 4. OFFERTES, ZEKERHEID EN BEDENKTIJD                                                                                                        
1. Tenzij Art For Company anders aangeeft zijn haar offertes vrijblijvend en gelden gedurende twee 
weken na dagtekening. Art For Company heeft het recht om een vrijblijvende aanbieding tot en met 
de vijfde werkdag na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.                                                             
2. Eventuele aanvullende afspraken, alsmede toezeggingen die door of namens Art For Company zijn 
gedaan, binden haar slechts indien deze door Art For Company schriftelijk worden bevestigd.                                                       
3. Bij het aangaan van een (huur-)koopovereenkomst is ( huur-)koper verplicht een geldig 
legitimatiebewijs te tonen. Indien in het legitimatiebewijs opgenomen adres en woonplaats niet 
overeenkomen met het feitelijke adres en woonplaats dient de juistheid van het feitelijke adres en 
woonplaats naar oordeel van Art For Company aangetoond te worden. Indien Art For Company 
hiertoe aanleiding ziet, is zij gerechtigd om van (huur-) koper hiervan bewijs in de vorm van een 
uittreksel Basisregistratie Personen (PRB) niet ouder dan één maand te verlangen.                                                  
4. Huurkoper is verplicht om bij verhuizing schriftelijk zijn adreswijziging door te geven (per post of e-
mail).                                                                                                                                                                            
5. Art For Company heeft het recht om bij het aangaan van de overeenkomst het stellen van 
zekerheid te verlangen. Voorts kan Art For Company tijdens uitvoering van de overeenkomst 
(aanvullende) zekerheid verlangen indien zij aanwijzingen verkrijgt omtrent een zodanig verminderde 
kredietwaardigheid van (huur-)koper dat zij redelijkerwijze aan een perfecte nakoming van zijn 
verplichtingen mag twijfelen. Daarvan is in ieder geval sprake indien (huur-)koper, ondanks 
ingebrekestelling, niet aan een van zijn verplichtingen voldoet. Indien door (huur-)koper geen 
zekerheid wordt gesteld, heeft Art For Company het recht om alle vorderingen die zij op (huur-)koper 
heeft door middel van een schriftelijke verklaring opeisbaar te maken en, onverminderde haar op 
grond van de wet toekomende rechten, haar eigendomsvoorbehoud in te roepen.                                
6. Koper heeft 14 dagen bedenktijd na aankoop van het kunstwerk. Binnen deze termijn is koper 
gerechtigd om het kunstwerk - mits onbeschadigd en in dezelfde staat als bij aankoop - aan Art For 
Company te retourneren tegen restitutie van de koopsom. Koper ontvangt hiervan een creditfactuur. 
De eventuele verzendkosten voor het retourneren van het kunstwerk komen voor rekening van 
koper.                                                                                                                                                                             
7. Het kunstwerk dat aan Art For Company geretourneerd wordt, dient onbeschadigd en voorzien te 
zijn van de originele verpakking.                                                                                                                                  
8.  Zowel (huur-)koper als Art For Company zijn zich bewust dat elektronische informatie en 
communicatie rechtsgeldig is en als bewijs kan dienen. 

 5. HERROEPINGSRECHT                                                                                                                                            
1. In aanvulling op hetgeen bepaalt onder artikel 4.6 heeft(huur-) koper het recht om een gesloten 
(huur-)koop op afstand - dat wil zeggen via de website Art For Company - zonder opgave van 
redenen te ontbinden. Dit recht op ontbinding geldt gedurende 14 werkdagen na ontvangst van het 
gehuurde kunstwerk door (huur-) koper. De (huur-) koper is verplicht gedurende de bedenktijd 
zorgvuldig met het kunstwerk en de verpakking om te gaan. (Huur-)koper mag het kunstwerk slechts 
uitpakken enkel voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het kunstwerk wenst te behouden. 
Indien (huur-) koper van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, is hij verplicht om het gehuurde 



kunstwerk - met alle eventuele toebehoren - in originele staat en in de originele verpakking aan Art 
For Company te retourneren in overeenstemming met de door Art For Company verstrekte 
instructies. Indien voor Art For Company kosten ontstaan in verband met de terugzending, heeft Art 
For Company het recht om deze kosten aan koper in rekening te brengen.                                               
2.(huur-) koper kan gebruik maken van het herroepingsformulier dat Art For Company op ieder 
verzoek van de(huur-) koper aan(huur-) koper zal toesturen. 
3. Voor op maat gemaakte kunstwerken en/of bestellingen vervalt het herroepingsrecht.    
6.DE KOOPOVEREENKOMST                                                                                                                                              
1. De koopovereenkomst tussen Art For Company en koper is definitief wanneer koper de 
koopovereenkomst heeft ondertekend en heeft aangegeven akkoord te zijn met de algemene 
voorwaarden.  
2. Koper is verplicht om de koopsom van het kunstwerk in één keer volledig te voldoen.                         
3. De kunstwerken worden door Art For Company geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Derhalve 
is het kunstwerk pas eigendom van koper indien aan de betalingsverplichtingen - dat wil zeggen de 
volledige koopsom - is voldaan. Op het moment dat het kunstwerk eigendom is van koper, komt het 
voor risico van koper en is Art For Company hiervoor niet meer aansprakelijk.                                   
4. Op de koopsom kan het bedrag dat koper in de periode voorafgaand aan de koop - als huurder - 
aan kooptegoed heeft opgebouwd in mindering worden gebracht. Het opgebouwd kooptegoed is 
alleen inwisselbaar voor de aankoop van een kunstwerk en derhalve niet inwisselbaar voor geld of 
voor de huur van kunstwerken.                                                                                                                                  
5. Koper wordt geacht het kunstwerk in goede staat te hebben ontvangen. Indien het kunstwerk 
koper niet in een goede staat bereikt, wordt verwezen naar de bepalingen als opgenomen onder 
artikel 12 en 13 van deze algemene voorwaarden.   

 7. DE HUURKOOPOVEREENKOMST                                                                                                                    
1. De huurkoopovereenkomst tussen Art For Company en huurkoper is definitief wanneer huurkoper 
de huurkoopovereenkomst heeft ondertekend, heeft aangegeven akkoord te zijn met de algemene 
voorwaarden en nadat een verzonden factuur aan huurkoper is voldaan.                                                                                                                                                                        
2. Huurkoper betaald aan Art For Company 3% per maand van de waarde van het kunstwerk. Hiervan 
is 2% spaar en 1% huur. 
 3. Nadat de eerste huurkooptermijn is ontvangen, wordt het kunstwerk aan huurkoper geleverd. Na 
betaling van alle huurkooptermijnen (volledige koopsom) is het kunstwerk eigendom van huurkoper.                                                                                                                                                                    
4. In aanvulling op artikel 6.3 hiervoor worden de kunstwerken door Art For Company geleverd onder 
eigendomsvoorbehoud. Derhalve is het kunstwerk pas eigendom van huurkoper indien aan de 
betalingsverplichtingen - dat wil zeggen de volledige koopsom - is voldaan. Op het moment dat het 
kunstwerk eigendom is van huurkoper, komt het voor risico van huurkoper en is Art For Company 
hiervoor niet meer aansprakelijk.                                                                                                                                 
5. Huurkoper is verplicht om haar betalingsverplichting aan Art For Company na te komen.                            
6. Restitutie van de huurkooptermijnen vindt niet plaats.                                                                              
7. Huurkoper wordt geacht het kunstwerk in goede staat te hebben ontvangen. Indien het kunstwerk 
koper niet in een goede staat bereikt, wordt verwezen naar de bepalingen als opgenomen onder 
artikel 12en 13 van deze algemene voorwaarden.                                                                                                     
8. Art For Company is aan huurkoper verplicht het kunstwerk binnen 7 werkdagen na aanbetaling 
aan huurkoper te leveren.                                                                                                                                        
9. De levering van een kunstwerk in het buitenland kan langer duren dan een levering in Nederland. 
De kosten die voor een verzending naar een adres in het buitenland in rekening worden gebracht, 
komen voor rekening van huurkoper en worden aan huurkoper gecommuniceerd voor het sluiten 
van de koopovereenkomst.                                                                                                                                         
10. In geval van overlijden van huurkoper is de huurkoopovereenkomst van rechtswege beëindigd. 
De erven dienen Art For Company van het overlijden op de hoogte te stellen en het gehuurde 
kunstwerk bij Art For Company uiterlijk binnen twee maanden na het overlijden in te leveren, met 



inachtneming van het bepaalde onder lid 3 van dit artikel. Indien de erven dit nalaten, zijn zij de 
huurkooptermijn verschuldigd alsmede de in artikel 11 vermelde rente.                                                         
11. In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van 
beslaglegging ten laste van huurkoper, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor 
huurkoper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, mag Art For Company de 
overeenkomst terstond en met directe ingang beëindigen dan wel de order annuleren, zonder enige 
verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Alle 
vorderingen van Art For Company op huurkoper zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.  

 8. HUURKOOP VAN EEN KUNSTWERK                                                                                                                        
1. Huurkoper wordt geacht het kunstwerk in goede staat te hebben ontvangen en mag, behoudens 
schriftelijke toestemming van Art For Company, het kunstwerk niet vervoeren of doen vervoeren. 
Indien Art For Company de hiervoor bedoelde schriftelijke toestemming geeft, kan zij daaraan 
voorwaarden verbinden. Huurkoper dient steeds Art For Company onverwijld schriftelijk, dan wel 
door middel van een e-mailbericht, op de hoogte te stellen van een verplaatsing van een kunstwerk 
en de nieuwe verblijfplaats van dat kunstwerk mede te delen.                                                                                              
2. De huurkooptermijnen dienen steeds bij vooruitbetaling aan Art For Company, op de in artikel 11 
van deze algemene voorwaarden aangeven wijze, te worden voldaan.                                                      
3. Huurkoper heeft niet het recht om het kunstwerk al dan niet gedeeltelijk aan derden af te staan of 
het kunstwerk onder te verhuren voordat de volledige koopsom - te weten alle huurkooptermijnen - 
zijn voldaan.                                                                                                                                                                      
4. Onverminderd het bepaalde in artikel 13 heeft Art For Company het recht om een 
huurovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen indien huurkoper, ondanks 
ingebrekestelling, enige verplichting ter zake de met hem gesloten overeenkomst niet nakomt, en 
van huurkoper te verlangen dat hij het gehuurde binnen de door Art For Company te noemen termijn 
op zijn kosten terug bezorgt. Art For Company heeft in dat geval ook het recht om het gehuurde op 
kosten van huurkoper bij hem terug te nemen. Huurkoper machtigt Art For Company onherroepelijk 
om daartoe zijn ruimten, waarin het gehuurde zich bevindt, te betreden. Art For Company heeft in 
deze situatie voorts het recht om aan huurkoper schadevergoeding in rekening te brengen 
waaronder een bedrag dat gelijk is aan de huurkooptermijnen die Art For Company zou hebben 
ontvangen indien de overeenkomst niet door haar zou zijn opgezegd.                                                        
5. Indien alle huurkooptermijnen ten bedrage van de volledige koopsom zijn voldaan, gelden vanaf 
dan alle bepalingen betreffende de koopovereenkomst als opgenomen in deze algemene 
voorwaarden.                                                                                                                                                                 
6. Restitutie en/of kwijtschelding van reeds betaalde en/of verschuldigde huurkooptermijnen is niet 
mogelijk, omdat Art For Company zich op haar beurt overeenkomstig heeft verplicht en onder meer 
gelden voor huur en/of koop aan leveranciers heeft afgedragen.  

9. VERPLICHTINGEN (HUUR-)KOPER                                                                                                                                      
1. Huurkoper dient zorgvuldig en als goed huisvader voor het kunstwerk te zorgen. Het kunstwerk 
mag niet in de directe omgeving van een warmtebron of op een vochtige plaats worden geplaatst en 
dient zoveel mogelijk te worden beschermd tegen direct zonlicht. Huurkoper draagt zorg voor een 
deugdelijk ophangsysteem.                                                                                                                                   
2. Huurkoper is verplicht bij beschadiging, vermissing of verloren gaan van het kunstwerk, Art For 
Company hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Het is niet toegestaan om reparaties zelf uit 
te voeren dan wel uit te laten voeren.                                                                                                                                                       
3. Huurkoper is zelf verantwoordelijk voor het sluiten van een verzekering voor het adres waar het 
geleende kunstwerk wordt ondergebracht. Art For Company kan huurder vragen een polis te tonen. 
4. Huurkoper is niet gerechtigd het kunstwerk op een ander adres dan het eigen woonadres onder te 



brengen en evenmin om het geleende kunstwerk aan anderen ter beschikking te stellen en het 
kunstwerk te (doen) reproduceren.                                                                                                                                
5. Huurkoper is verplicht ingeval van beslaglegging te zijnen laste of ingeval van aanvraag van zijn 
faillissement of bij faillissement, aan de beslagleggende deurwaarder of aan de curator mede te 
delen dat het in zijn bezit zijnde kunstwerk niet zijn eigendom is, met overlegging van de 
huurkoopovereenkomst met Art For Company  

10. PRIJS                                                                                                                                                                              
1. De prijzen - zowel als op website van Art For Company vermeld als opgenomen in de (huur-
)koopovereenkomst - zijn altijd inclusief BTW.                                                                                                               
2. Wanneer (huur-)koper het kunstwerk koopt tijdens een periode waarin geen actie geldt, komt 
(huur-)koper achteraf nimmer in aanmerking voor korting.                                                                                                                      
3. Vergissingen, zoals prijsfouten op de website, in reclame uitingen, aanbiedingen, offertes, 
publicaties , orderbevestigingen, facturen en andere bescheiden afkomstig van Art For Company, 
binden Art For Company niet. 

11. BETALING                                                                                                                                                                
1. De factuur wordt maandelijks vooraf per mail verzonden. De betalingstermijn bedraagt dertig 
dagen.                                                                                                 
2. Daarnaast is - gedeeltelijke - betaling van de koopsom mogelijk middels inlevering van een Art For 
Company cadeaubon en het inleveren van  opgebouwd kooptegoed.                                                                  
3. (Huur-)koper raakt in verzuim na het verstrijken van de betalingstermijn, zonder dat Art For 
Company daarvoor een ingebrekestelling moet verzenden. (Huur-)koper wordt vanaf de 31ste dag na 
de factuurdatum over het factuurbedrag een rente verschuldigd op de voet van het in artikel 6:119a 
BW bedoelde handelsrente over het openstaande bedrag, waarbij elke ingegane maand als een hele 
maand wordt beschouwd. Art For Company heeft voorts het recht om per schriftelijke aanmaning 
een bedrag van € 35 wegens administratiekosten aan (huur-)koper in rekening te brengen. (Huur-
)koper heeft niet het recht om het door hem verschuldigde te verrekenen dan wel de betaling van 
het verschuldigde op te schorten.                                                                                                                                   
4. In de situaties als beschreven in artikel 13 heeft Art For Company het recht om al hetgeen zij, uit 
welke hoofde dan ook, van (huur-)koper te vorderen heeft, in één keer op te eisen, alles 
onverminderd de verdere rechten van Art For Company, waaronder het recht om in het geval van 
een toerekenbare tekortkoming de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te 
ontbinden en schadevergoeding in rekening te brengen.                                                                                            
5. (Huur-)koper is aan Art For Company alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd 
indien hij een opeisbare vordering, ondanks aanmaning, niet voldoet en Art For Company haar 
vordering aan een derde uit handen geeft. Zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke kosten 
worden berekend aan de hand van het, eventueel per tijdseenheid berekende, tarief dat door de 
door Art For Company ingeschakelde derde voor soortgelijke zaken in rekening brengt, vermeerderd 
met de door die derde in redelijkheid aan derden te betalen kosten. Ter zake de gerechtelijke kosten 
geldt als minimum het door de rechter buiten de overeenkomst het te liquideren bedrag.                   
12. TRANSPORT                                                                                                                                                                
1. (Huur-)koper verzorgt zelf op verantwoorde wijze het transport van het kunstwerk. (Huur-)koper 
verplicht zich het kunstwerk te beschermen tegen beschadiging, regen etc. Bij sommige (kostbare) 
kunstwerken kan (huur-)koper verplicht worden het transport door Art For Company te laten 
verrichten, tegen vergoeding van de kosten door (huur-)koper en voor risico van Art For Company.                                      
2.  Beschadigingen aan het kunstwerk tijdens de huurperiode en transport door (huur-)koper komen 
steeds voor rekening van (huur-)koper.  
 13. KLACHTEN EN AANSPRAKELIJKHEID                                                                                                                     
1. (Huur-)koper is verplicht om de door Art For Company afgegeven/afgeleverde kunstwerk(en) 
onverwijld na in ontvangstneming te keuren op beschadigingen dan wel gebreken. Deze eventuele 



beschadigingen en/of gebreken dienen door (huur-)koper direct en in ieder geval binnen 1 dag nadat 
het kunstwerk door (huur-)koper is opgehaald/door Art For Company is afgeleverd, schriftelijk aan 
Art For Company kenbaar te worden gemaakt. Indien (huur-)koper dit nalaat, wordt iedere 
beschadiging dan wel gebrek vermoed te zijn ontstaan door toedoen van (huur-)koper en is (huur-
)koper hiervoor zelf aansprakelijk.                                                                                                                     
2. Klachten die worden geuit na de hiervoor genoemde termijn behoeft Art For Company niet in 
behandeling te nemen en leiden niet tot aansprakelijkheid van haar onderneming. Indien Art For 
Company de klacht in behandeling neemt, dan dienen haar inspanningen, tenzij schriftelijk anders 
wordt overeengekomen, te worden aangemerkt als coulance, zonder aanvaarding van 
aansprakelijkheid. Indien blijkt dat enige klacht ten onrechte is geuit en Art For Company in het kader 
daarvan werkzaamheden heeft verricht, respectievelijk zaken heeft geleverd, dan heeft Art For 
Company het recht om dit tegen de normaal bij haar geldende prijzen aan (huur-)koper in rekening 
te brengen.                                                                                                                                                                              
3. Het indienen van een klacht ontslaat (huur-)koper niet van zijn betalingsverplichtingen.                                            
4. Indien Art For Company erkent dat zij toerekenbaar tekort is geschoten, of dit anderszins komt 
vast te staan en (huur-)koper de hiervoor neergelegde voorschriften in acht heeft genomen, kan Art 
For Company slechts gedurende één jaar na datum na het sluiten van de (huur-) koopovereenkomst 
wegens een toerekenbare tekortkoming in rechte worden aangesproken.                                                          
5. Indien Art For Company erkent dat zij toerekenbaar tekort is geschoten, of dit anderszins komt 
vast te staan, en (huur-)koper  de voorschriften die hiervoor zijn neergelegd is nagekomen, heeft Art 
For Company het recht op herlevering c.q. aflevering van het ontbrekende/het opnieuw verrichten 
van de desbetreffende prestatie c.q. herstel daarvan. Bij het maken van haar keuze dient Art For 
Company in redelijkheid met de belangen van (huur-)koper rekening te houden. Indien Art For 
Company binnen een redelijke termijn presteert, dan betekent dit dat de overeenkomst op correcte 
wijze is nagekomen en heeft (huur-)koper geen recht op schadevergoeding.                                                     
6. Art For Company beperkt - behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid - indien 
mocht worden geoordeeld dat zij naast of in plaats van hetgeen in deze algemene voorwaarden 
omtrent haar aansprakelijk is bepaald, schadevergoeding verschuldigd is, haar aansprakelijkheid tot 
maximaal de voor de betreffende contractperiode overeengekomen prijs (exclusief BTW). Voorts is 
de aansprakelijkheid van Art For Company beperkt bij directe schade tot het bedrag dat door de 
verzekering van Art For Company wordt gedekt. (Huur-)koper vrijwaart Art For Company tegen alle 
aanspraken van derden.  
7. Geen aansprakelijkheid zijdens Art For Company bestaat, en iedere aanspraak ter zake enige 
vermeende tekortkoming zijdens Art For Company vervalt, indien (huur-)koper wijzigingen en/of 
aanpassingen en/of herstel en/of onderhoud aan het geleverde verricht, dan wel laat verrichten of 
indien het geleverde niet nauwkeurig wordt of is gebruikt of is behandeld volgens de eventueel 
bijgeleverde gebruiksaanwijzing, dan wel op een anderszins onoordeelkundige of nalatige wijze 
wordt of is gebruikt of behandeld, dan wel indien het geleverde wordt of is gebruikt of toegepast 
voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd.                                                                                  
8. Onder "toerekenbaar tekortkomen", wordt in dit artikel ook onrechtmatig handelen begrepen.  
14. OVERMACHT                                                                                                                                                                                                    
In het geval van blijvende of tijdelijke overmacht hebben zowel Art For Company als (huur-)koper het 
recht om de overeenkomst geheel - of voor het gedeelte dat vanwege de overmacht situatie niet kan 
worden nagekomen - op te zeggen, zonder dat schadevergoeding in rekening kan worden gebracht. 
In het geval van tijdelijke overmacht is dit pas mogelijk indien deze tijdelijke overmacht langer dan 
drie weken duurt. Onder overmacht wordt begrepen iedere verhindering die Art For Company 
belemmert om de overeenkomst na te komen voor zover die verhindering niet redelijkerwijze aan 
haar is toe te rekenen. Daarbij gaat het onder meer om staking en/of ziekte van haar werknemers, 
wanprestatie en/of overmacht aan de zijde van haar leveranciers, vervoerders en andere derden die 
bij de overeenkomst zijn betrokken; stagnatie in het verkeer, natuurgeweld, oorlog of mobilisatie, 



belemmerende maatregelen van enige overheid, brand en andere ongevallen in het bedrijf van Art 
For Company of van de hiervoor bedoelde derden.  

15. INTELLECTUELE  en INDITRUELE EIGENDOMSRECHTEN                                                                                  
1. (Huur-)koper dient alle intellectuele en Industriele eigendomsrechten, welke rusten op de door Art 
For Company geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.                                             
2. Art For Company garandeert niet, dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig 
(ongeschreven) intellectueel en /of industrueel eigendomsrecht van derden. En aanvaardt derhalve 
geen enkele aansprakelijkheid. 

16. PERSOONSGEGEVENS 1. Art for Company verstrekt persoonsgegevens van (huur-)koper nooit 
aan derden. Indien zij persoonsgegevens aan derden verstrekken, zal zij altijd vooraf toestemming 
aan (huur-)koper vragen. 2. De persoonsgegevens van (huur-)koper worden door Art For Company 
verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Door deze verwerking kan Art 
For Company  de  overeenkomst uitvoeren, aan (huur-)koper een optimale service geven en hem 
tijdig voorzien van actuele informatie en aan hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen.                                                                 
3. Indien (huur-)koper geen prijs stelt op het ontvangen van informatie, kan (huur-)koper hiervan 
schriftelijk mededeling doen aan Art For Company. Art For Company zal op dat moment de 
persoonsgegevens van (huur-)koper - behoudens de gegevens die voor een goede uitvoering van de 
overeenkomst noodzakelijk zijn - direct verwijderen.     

17. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER                                                                                                        
1. Op alle overeenkomsten die Art For Company sluit en waarop deze algemene voorwaarden van 
toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.                                                                                              
2. Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig 
worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden 
gebracht.                                                                                                                                                                              
3. Indien dit minnelijke overleg niet tot een oplossing leidt, leggen partijen hun geschillen voor aan 
de absoluut bevoegde rechter in van de Rechtbank Breda, onverminderd het recht van Art For 
Company om (huur-)koper voor een anderszins bevoegde rechter in rechte te betrekken. 4. Indien 
enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige 
bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Partijen zullen over de 
nietige of vernietigde bepalingen overleg voeren teneinde een vervangende regeling te treffen. De 
vervangende regeling zal de strekking van deze algemene voorwaarden of de koopovereenkomst niet 
aantasten.  
 4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de 
overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Paftijen zullen over 
de nietige of vernietigde bepalingen overleg voeren teneinde een vervangende regeling te treffen. 
De vervangende regeling zal de strekking van deze algemene voorwaarden of de 
koop/huurovereenkomsten niet aantasten.  


