Algemene Voorwaarden
Dit is een postadres en geen bezoekadres.
Studio Luz
Sint Jorisstraat 34
5258 EW Berlicum
Nederland

01 Onderwerp van de Overeenkomst
De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing voor de verkoop en verzending van alle
goederen die de koper heeft besteld met behulp van www.studioluz.nl
02 Exclusiviteit van onze Algemene Voorwaarden
Onze algemene voorwaarden zijn exclusief. Wij erkennen geen tegenstrijdige of afwijkende
voorwaarden van de gebruikers, tenzij wij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk mee akkoord zijn
gegaan.
03 Gevolgen van de Overeenkomst
3.1 U kunt producten kiezen uit onze online winkel en deze per e-mail bij ons bestellen met een
betaalverplichting. Een betaalverplichting ontstaat bij uw bevestiging per e-mail. U kunt uw
leveringsadres en overige gegevens op elk gewenst veranderen.
3.2 U plaatst uw bestelling via e-mail zodat u een bevestiging van uw bestelling per mail
ontvangt. De overeenkomst tussen u en ons is nog niet in werking getreden direct na uw
bestelling, en ook niet direct na de ontvangstbevestiging, maar alleen door de aanvaarding van
uw bestelling door ons. De aanvaarding van uw bestelling ontvangt u niet later dan binnen 7
dagen per e-mail door onze acceptatie uw bestelde goederen te leveren.
3.3 Uw bestelling plaatst u als volgt:
Per e-mail via info@studioluz.nl
Wij accepteren geen telefonische bestellingen omdat wij alleen bestellingen op papier accepteren
zodat zowel de klant als wijzelf dit te allen tijde kunnen controleren.
3.4 Als u een bestelling plaatst, ontvangt u een bevestiging via e-mail (bevestiging van
ontvangst). De overeenkomst tussen de verkoper en de koper komt niet tot stand door de
bestelling van de koper of de bevestiging van de verkoper, maar door de aanvaarding van de
bestelling door de verkoper.
3.5 Nadat de bestelling door ons ontvangen en geaccepteerd is, is het niet meer mogelijk om
wijzigingen in de bestelling (type, maat, kleur, adres, of welke wijziging dan ook) door te geven.
Financiële gevolgen voor het doorgeven van verkeerde informatie (bijvoorbeeld: Bezorgadres)
komen volledig ten laste van de klant.
04 Verzending
Levering vindt plaats na de bevestiging van de ontvangst en na de verwerking van de bestelling.
Wij streven ernaar de bestelling zo spoedig mogelijk te verwerken en de bestelde goederen te
leveren op de snelst mogelijke manier. Als we niet kunnen leveren volgens schema, zullen wij u
hierover zo snel mogelijk berichten. Wij behouden ons het recht voor om een bestelling in delen
te leveren, tenzij dit onredelijk is voor de koper om dit te accepteren. Mocht uw bestelling niet

kunnen worden bezorgd op een door u foutief opgegeven adres waarna uw bestelling naar ons
wordt geretourneerd, zijn wij genoodzaakt de kosten aan u door te berekenen om uw bestelling
opnieuw aan u te kunnen verzenden. De kosten hiervoor bedragen tweemaal de verzendkosten
van uw bestelling. Een fout in adressering gemaakt door Studio Luz komt uiteraard voor onze
eigen rekening.
Pakket is zoek na levering op afhaalpunt: Helaas is het momenteel niet mogelijk uw bestelling te
laten bezorgen op een afhaalpunt. U kunt niet op eigen initiatief een adres van een afhaallocatie
invullen, we bieden deze optie niet. Als u een afhaallocatie invult bij het leveradres, dan is dit op
eigen risico en de kans bestaat dat het pakket zoek raakt. In dat geval zijn de kosten voor
eventueel opnieuw versturen voor uw eigen rekening.
05 Voorwaarden van Eigendomsrechten en Auteursrechten
Wij behouden het recht van eigendom van het bestelde product, evenals van alle andere
artikelen van dezelfde order, totdat de klant heeft voldaan aan alle eisen en vorderingen die
voortvloeien uit zijn zakelijke relatie met ons. De auteursrechthebbende van de ontwerpen van
onze producten is Studio Luz. Elke reproductie, te bewerken of ander gebruik van de ontwerpen
voor commerciële doeleinden is in strijd met het auteursrecht en is verboden. Als u uw eigen
ontwerp levert voor de productie van een product dient u ervoor te zorgen dat u bevoegd bent om
dat te doen. U moet garanderen dat de afbeeldingen t.b.v. wanddecoratie door u gebruikt mogen
worden en dat de wanddecoratie die wij met uw afbeeldingen zullen produceren voor privegebruik zal worden gebruikt. Wij behouden ons het recht voor om de productie af te wijzen
wanneer de afbeelding illegaal geproduceerd is of als er een reden is om te vermoeden dat de
productie de rechten van derden zou kunnen schaden. In geval van overtreding van de wetten op
het auteursrecht of andere industriële eigendomsrechten van derde partijen samenhangend met
het gebruik van een koper, zal de koper de verkoper vrijwaren van alle claims die de
oorspronkelijke eigenaar eventueel zal handhaven.
06 Betaling en Verzendkosten
Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. De koopprijs is verschuldigd voor de
levering. Verzendkosten worden apart aangegeven voordat u uw bestelling definitief plaatst.
Verzendkosten vanaf € 14,75. Retourkosten zijn voor eigen rekening. Bij pakketten groter dan
100 cm zijn de retourkosten zeer hoog omdat deze aan u geleverd zijn per vervoersbedrijf en
deze ook per transportbedrijf geretourneerd moet worden. Houdt u hierbij rekening met kosten
van circa €100,-. Maak daarom een weloverwogen keuze wat u bestelt zodat u geen onnodige
kosten kwijt bent aan retourneren.
07 Verrekeningen
Het recht van retentie of verrekeningen van terugvorderingen is alleen mogelijk indien deze
tegenvorderingen zijn verklaard of erkend door ons. De koper kan slechts aanspraak maken op
een recht van retentie op vorderingen die voortvloeien uit dezelfde bestelling.
08 Vertraging
Indien de koper niet betaalt, zal een vertragingsrente van 5% worden geheven voor de
openstaande betaling (als de klant een ondernemer, publiekrechtelijke rechtspersoon of de
publieke sector betreft wordt 8% vertragingsrente geheven) boven de betreffende basisrente. De
contractuele partner heeft het recht om te bewijzen dat wij minder schade of geen schade zouden
hebben ondervonden.

09 Klachten en Aansprakelijkheid
De garantie is onderworpen aan wettelijke voorschriften, behoudens voor zover hier onderstaand
is beschreven. De afbeeldingen van onze producten op het internet kan de kwaliteit, maat of kleur
niet exact weergeven zoals het origineel. Met natuurlijke materialen en gebruik van Epoxy,
kunnen kleine variaties in structuur en kleur optreden. Wij leveren dan ook uitdrukkelijk de
goederen van dezelfde soort en kwaliteit. Wij zijn slechts aansprakelijk voor materiële schade van
die aard, dat deze niet is gemaakt door opzettelijke en grove nalatigheid in overeenstemming met
de wettelijke vereisten. In het geval van een kleine nalatigheid zijn wij aansprakelijk voor de
financiële schade of schade aan eigendommen alleen wanneer essentiële plichten (kardinale
plichten) van de overeenkomst zijn geschonden. De aansprakelijkheid is beperkt tot de reguliere,
typisch voorzienbare gevallen van schade. De aansprakelijkheid voor (gevolg) schade niet gedekt
door deze overeenkomst wordt uitgesloten. Voor zover onze aansprakelijkheid wordt uitgesloten
of wordt beperkt, is dit ook van toepassing op de persoonlijke aansprakelijkheid van onze
agenten of andere personen die met Studio Luz geassocieerd worden.
Kunst is uniek. De koper is derhalve gehouden het kunstwerk op het moment van de koop te
(doen) onderzoeken op zichtbare gebreken. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of kwaliteit
en kwantiteit van het kunstwerk overeenstemt met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet
aan de eisen die daaraan in het normale (handels-)verkeer gelden. Het risico van verlies of
beschadiging van het product gaat over op de koper op het moment waarop deze aan de koper
juridisch en/of feitelijk wordt geleverd en daarmee in de macht van de koper of van een door de
koper aan te wijzen derde worden gebracht. De koper heeft na oplevering gedurende 8
kalenderdagen de gelegenheid schriftelijk duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde
producten te melden aan Studio Luz, waarna Studio Luz deze gebreken zal trachten te
verhelpen. Wanneer aan Studio Luz binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld
worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de koper verstrekte onjuiste informatie die
leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder "gebreken". Reclames
als bedoeld in het vorige lid zijn slechts mogelijk voor zover de koper het geleverde niet heeft
bewerkt of gewijzigd, dan wel aan derden in gebruik heeft gegeven. Studio Luz is niet
aansprakelijk te stellen indien er schade aan een kunstwerk is ontstaan die te wijten is aan opzet
en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik
van het kunstwerk door de koper. Reclame schort de eventuele verplichtingen van de koper niet
op.
De aansprakelijkheid van Studio Luz uit hoofde van enige overeengekomen leverantie is te allen
tijde beperkt tot het met de opdracht gemoeide bedrag. Ook wanneer er sprake mocht zijn van
vervolgschade of schade van derden. Studio Luz wordt in staat gesteld binnen redelijke termijn
voor ondeugdelijk werk goed werk leveren. Studio Luz is niet aansprakelijk voor de gevolgen van
fouten in opdracht, informatie of materialen die door koper zijn verstrekt. Indien Studio Luz ter
zake van enige schade, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de koper c.q. deze
leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de
koper Studio Luz terzake volledig vrijwaren en Studio Luz alles vergoeden wat zij aan deze derde
dient te voldoen.
Studio Luz is niet aansprakelijk voor evt. schaden, die ontstaan is, na ophangen van de
wanddecoratie.
Voor zover Studio Luz bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten,
leveranties, garanties en verklaringen van derden, waarop Studio Luz weinig of geen invloed kan
uitoefenen, kan Studio Luz op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke
schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Studio Luz of het verbreken ervan, ongeacht
of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Studio Luz. In geval van
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Studio Luz slechts
aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere
aansprakelijkheid van Studio Luz voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder
begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of

winst. De koper dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt,
door derden afgeluisterd kan worden. Studio Luz kan niet aansprakelijk gesteld worden voor
schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime
informatie. De koper dient Studio Luz terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen
in kopers gegevens zoals o.a. ook een adreswijziging. Wanneer de koper dit nalaat, is
laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte en door Studio Luz
geleden schade.

11 Slotbepalingen
Bij het accepteren van deze bepalingen, geeft u tevens aan op de hoogte te zijn van onze
retourvoorwaarden en procedures zoals in voorgaande is beschreven. .
Indien de koper een bedrijf of rechtspersoon van publiek recht vertegenwoordigt, de plaats van
jurisdictie met betrekking tot alle geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst is Nederland.
Indien een of meer van de bepalingen van de GTC ineffectief zijn, zal het niet leiden tot de
ineffectiviteit van het hele contract. De bepaling ongeldig verklaard wordt vervangen door de
relevante wettelijke bepaling.

