Algemene Voorwaarden
Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van artupyourlife.nl
(deze voorwaarden zijn een korte samenvatting van de meest belangrijke punten in
de algemene voorwaarden. Indien U de volledige juridische voorwaarden wilt
inzien vraagt U deze aan in het contactformulier)
In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de
informatie op onze website aan u aanbieden.
Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie
niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag
de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het
dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van is het niet toegestaan tekst,
fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het
intellectueel eigendom berust bij G van Leeuwen/Art up your life.
Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo
zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten
die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten,
vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met te
mogen claimen of te veronderstellen.
De gekochte kunstwerken zijn vrijgesteld van BTW (K.O.R.). Werkzaamheden
gedaan door derden, zoals inlijsten, wordt wel BTW over berekend.
Art up your life streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks
deze inspanningen de informatie van of de inhoud van deze website onvolledig
en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder
enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het
recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen
zonder enige voorafgaande mededeling. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
enige informatie die op websites staat
Kleurafwijkingen
U moet in gedachten houden dat de kleuren niet altijd exact overeen met de
kleuren van het fysieke product. Als je twijfelt, kan je altijd contact opnemen.
Op de website wordt aangeven of het product ingelijst is of niet. In overleg met U
kunt U opdracht tot inlijsten geven, met Uw persoonlijke wensen. Dit inlijsten
wordt professioneel gedaan. De kosten voor het inlijsten moeten vooraf worden
voldaan.
Klachten/garantie
Heb je klachten over de geleverde producten? Neem contact met ons op binnen
48 uur en we zullen alles in het werk stellen om tot een bevredigende oplossing
te komen.

Bij bestellingen via internet is de Wet Koop op Afstand van kracht. Dit betekent
dat je zonder opgaaf van reden je bestelling binnen 14 dagen na aVlevering terug
kunt sturen. Hiervoor betaal je zelf de kosten van verzending.
Het item moet in dezelfde staat en originele verpakking aangetekend
teruggestuurd worden, als waarin je het ontvangen hebt. Stuur het item met (een
kopie van) de aVleverbon naar verzender.
Binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde product ontvang je je geld
terug indien je al betaald hebt. Je mag het product ook ruilen als dat gewenst is.
Dan betaal je enkel de verzendkosten.
Contract
Indien de levering van uw bestelling niet binnen de met u afgesproken termijn
heeft plaatsgevonden, u hebt het recht de overeenkomst met ons te ontbinden en
u kunt het aanvragen van terugbetaling van de door u betaalde bedrag.
Bij een opdracht schilderij moet tenminste 30% vooraf worden voldaan. Hierbij
zal Art up your life zich tot het uiterste verbinden tot beiden tevredenheid aan de
opdracht te voldoen. Wanneer het tot ontbinding (door de opdrachtgever) van de
opdracht komt is restitutie van voorgenoemd bedrag niet mogelijk.
De verzendkosten zijn voor de koper. Het werk wordt altijd aangetekend
verstuurd. Art up your life draagt zorg voor goede en adequate verpakking.
Het werk kan ook persoonlijk worden opgehaald.
Wijzigingen
Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente
versie van de disclaimer van op deze pagina.

