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Artikel 1: Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Galerie: de eenmanszaak Studio Locomoco, gevestigd te Haarlem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
onder registratienummer 51763842, die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt. 
b. Koper: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en die op afstand (via een 
webshop) een overeenkomst met de Galerie aangaat. 
c. Overeenkomst: de overeenkomst op afstand waarbij de Galerie via een georganiseerd systeem (de webshop) op 
afstand producten en/of diensten te koop aanbiedt, waarvan de Koper gebruik maakt. 

Artikel 2: Aanbod op website

2.1 Elk aanbod van de Galerie op een website blijft geldig zolang de voorraad strekt. De Koper kan geen rechten ont-
lenen aan aanbiedingen op de website. De Galerie is niet gebonden aan fouten of vergissingen op haar website. 

2.2 De Galerie heeft het recht zonder opgave van redenen bestellingen binnen één week na ontvangst te weigeren. 

Artikel 3: Totstandkoming Overeenkomst 

3.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat  de Koper het aanbod heeft aanvaard en voldoet aan de 
daarbij door de Galerie gestelde voorwaarden. 

3.2 Indien de Koper de bestelling heeft geplaatst, bevestigt de Galerie per email deze bestelling en de door de Ga-
lerie gestelde voorwaarden. Zolang de Galerie de bestelling niet heeft bevestigd, heeft de Koper de mogelijkheid de 
Overeenkomst te ontbinden. 
3.3  

Artikel 4: Betaling

4.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt betaling door de Koper direct bij bestelling van de pro-
ducten. 

4.2 Alle prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro inclusief BTW, exclusief handeling-, verzend- of bezorg-



4.2 Alle prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro inclusief BTW, exclusief handeling-, verzend- of bezorg-
kosten, onvoorziene externe kosten daaronder begrepen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeen gekomen. 

4.3 Reclames over ontvangen facturen moeten binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk aan de Galerie kenbaar 
worden gemaakt, bij gebreke waarvan de betreffende factuur door de Koper onvoorwaardelijk is goedgekeurd. De 
Koper heeft niet het recht zijn betalingsverplichting op te schorten. 

4.4 Door het enkele verstrijken van een termijn van 30 dagen na factuurdatum raakt de Koper, zonder dat een inge-
brekestelling of aanmaning is vereist, in verzuim en is hij over de verschuldigde bedragen vanaf de datum van verzuim 
een direct opeisbare rente van 2% per maand of gedeelte van de maand verschuldigd. De Galerie is gerechtigd om in 
dat geval verdere leveringen op te schorten totdat volledige betaling van alle verschuldigde bedragen is ontvangen. 

4.5 Alle buitengerechtelijke kosten die de Galerie moet maken ter voldoening van de openstaande vordering jegens 
de Koper komen voor rekening van de Koper. De buitengerechtelijke kosten worden berekend conform de geldende 
staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK). 

4.6 Indien betaling ook na aanmaning uitblijft, is de Galerie bevoegd om de Overeenkomst naar haar keuze geheel of 
gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring aan de Koper te ontbinden, zulks onverminderd haar recht op 
schadevergoeding. 

Artikel 5: Levering en eigendomsvoorbehoud

5.1 De Koper is de volledige koopprijs bij vooruitbetaling verschuldigd. Levering vindt niet plaats voordat betaling 
door de Galerie geheel is ontvangen. 

5.2 Levering van het product geschiedt door bezorging op het door de Koper opgegeven adres binnen 30 dagen na 
ontvangst van betaling. De levertijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn. 

5.3 Op de Koper rust een afnameplicht. Het risico van verlies, diefstal, vernietiging en/of beschadiging van het 
product gaat over op de Koper op het moment dat de Koper, of iemand die handelt namens de koper, deze daadwer-
kelijk in zijn bezit krijgt. Dezelfde risico-overgang vindt plaats op het moment dat de Koper het product niet volgens 
overeenkomst afhaalt of meeneemt. 

5.4 Indien het product is geleverd, terwijl de koopprijs nog niet volledig ontvangen is, gaat het eigendom van het pro-
duct pas op de Koper over  indien deze volledig aan zijn betalingsverplichtingen jegens de Galerie heeft voldaan. De 
Koper wordt geacht het product voor de Galerie te houden tot de volledige betaling heeft plaatsgevonden.  

Artikel 6: Klachten

6.1 De Koper dient zo spoedig mogelijk na levering van de producten, doch uiterlijk binnen 7 dagen, te onderzoeken 
of de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen door de Galerie. 

6.2 Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven binnen 14 dagen na 
ontdekking bij de Galerie schriftelijk worden ingediend. De levering geldt als deugdelijk indien niet tijdig, binnen 30 
dagen na levering, wordt geklaagd. 

6.3 Bij een terechte klacht zal de Galerie binnen een redelijke termijn zorgdragen voor herstel of vervanging van het 
geleverde product. 

Artikel 7: Herroeping

7.1 De Koper heeft het recht om de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden/herroepen binnen 14 
dagen te rekenen vanaf de dag van ontvangst van het product door of namens de Koper. 

7.2 Indien de Koper van zijn recht op herroeping gebruik maakt dan zal hij het product met toebehoren, in originele 
staat en verpakking aan de Galerie dienen te retourneren. De Koper heeft het recht van herroeping uitsluitend indien 
de betreffende producten compleet, onbeschadigd en ongebruikt zijn. 



Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Elke verplichting tot het betalen van schadevergoeding voor de Galerie, op welke grond dan ook, is te allen tijde 
beperkt tot de prijs van het product. 

Artikel 9: Auteursrechten + intellectueel eigendomsrecht

9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de diensten en producten van de Galerie, alsmede alle 
andere documenten en materialen geleverd door de Galerie, zijn uitsluitend in handen van de Galerie. 

9.2 Het is de Koper niet toegestaan het door hem gekochte product openbaar te maken en/of te reproduceren. 

Artikel 10: Overmacht

10.1 Als de Galerie tekortschiet in enige verplichting jegens de Koper, kan een dergelijke tekortkoming de Galerie 
niet worden aangerekend ingeval van overmacht als bedoeld in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek. Indien de 
Galerie door overmacht verhinderd is de Overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de Overeen-
komst op te schorten. De Koper heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente. 

10.2 Overmacht omvat (maar is niet uitsluitend beperkt tot) brand, (bedrijfs)storingen, stakingen, wateroverlast, on-
geval of ziekte van personeel, stagnatie in het vervoer, storende wettelijke bepalingen, door de Galerie onvoorziene 
problemen bij productie of transport en niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door de Galerie 
zijn ingeschakeld. 

Artikel 11: Toepasselijke algemene voorwaarden

11.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan, offertes en leveringen van, en 
overeenkomsten met en betalingen aan de Galerie. 

11.2 Door het plaatsen van een opdracht, bestelling of aankoop gaat de Koper uitdrukkelijk akkoord met deze alge-
mene voorwaarden. 

11.3 De algemene voorwaarden van de Koper worden uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is overeenko-
men. 

11.4 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden zal niet de nietigheid van de gehele algeme-
ne voorwaarden tot gevolg hebben. 

Artikel 12: Geschillen en toepasselijk recht

12.1 Op alle overeenkomsten en transacties van de Galerie is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen voortvloeiend uit of anderszins verband houdend met overeenkomsten of deze 
algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij dwingendrechtelij-
ke competentieregels anderszins bepalen. 

Artikel 13: Bedrijfsinformatie/contactgegevens

13.1 Studio Locomoco
 t.a.v. S.L. Michielen-Limmen
 Gedempte oude gracht 122a
 2011 GW Haarlem

 KvK: 51763842
 BTW-nummer: NL156979627B01

 Telefoonnummer: 06-10162626
 Emailadres: shevia@studiolocomoco.com
 Website: www.studiolocomoco.com / www.derottkalender.nl


