Algemene Voorwaarden Artflow
In deze overeenkomst worden de algemene voorwaarden beschreven die van toepassing zijn op de
diensten die aangeboden worden door Artflow, wordt tevens verstaan als Artflow.nl .
Artflow behoudt zich te allen tijden het recht van deze overeenkomst te wijzigen.
Artikel 1 Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
o Artflow : de website welke diensten verleent aan de Verkoper die kunstwerken presenteert om te
verkopen aan de Klant.
o Verkoper : de kunstenaar die een of meer Kunstwerken op Artflow presenteert met als doel deze
te verkopen aan de Klant
o Klant: de partij die een kunstwerk, dmv Artflow koopt, van de Verkoper
o Kunstwerk(en) : het voorwerp dat de Verkoper te koop aanbiedt op Artflow.nl
o Partijen : de Klant en de Verkoper zijn samen de Partijen.
- Deze algemene voorwaarden van Artflow zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van de
website en gelden voor alle Partijen.
- Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing
Artikel 2 Platform
- Artflow is een platform en brengt Koper en Verkoper bij elkaar. Artlfow is geen partij bij een
overeenkomst die wordt gesloten tussen Kopen en Verkoper door gebruikmaking van Artflow.
- Artflow draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de op de website geplaatste Kunstwerken en
aanvaardt daarin geen enkele aansprakelijkheid.
- Artflow behoudt zich het recht om zonder opgaaf van redenen een Koper of Verkoper de toegang
tot en het gebruik van Artflow.nl te weigeren dan wel te ontzeggen.
Artikel 3 Prijzen
- Alle vermelde prijzen op Artflow zijn in euro en inclusief omzetbelasting, tenzij anders wordt
vermeld.
Artikel 4 Geschillen
- Mochten er eventueel geschillen ontstaan tussen Kopers, Verkopers of de Partijen dienen zij deze
zelf op te lossen. Kopers, Verkopers of de Partijen vrijwaren Artflow van vorderingen, aanspraken op
schadevergoeding en dergelijke geschillen.
Artikel 5 Privacybeleid
- Het is verboden om gegevens van Artflow te kopiëren of te exporteren, op welke wijze dan ook.
- Foto’s van kunstwerken mogen onder geen beding worden gebruikt voor andere doeleinden.
- Artflow hecht grote waarde aan privacy en gaat zorgvuldig om met privégegevens. Persoonlijke
gegevens worden niet verstrekt of verkocht aan derden.
Artikel 6 Aansprakelijkheid
- Artflow is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die direct of indirect is ontstaan door het
gebruik van Artflow.nl
- Artflow is niet aansprakelijk voor de inhoud van het Kunstwerk, welke de Verkoper presenteert, ook
niet voor de mogelijk schending van rechten van derden door plaatsing van een Kunstwerk op
Artflow.nl

- Artflow behoudt zich te allen tijden het recht om de activiteiten op Artflow te wijzigen of te
beëindigen
Artikel 7 Verkoper
- Exposeren van een Kunstwerk op Artflow is gratis. Bij verkoop van een Kunstwerk welke
staat geëxposeerd op website van Artflow de Verkoper 30% provisie af te dragen aan
Artflow.
- Mocht er een koop van een Kunstwerk gedaan worden (welke niet op de website van Artflow
wordt getoond maar wel van de Verkoper is) welke door gebruikmaking van Artflow tot
stand gekomen is tussen Koper en Verkoper, dient de Verkoper 25% provisie af te dragen aan
Artflow.
- Verkoper is verplicht zijn collectie actueel te houden, dit houdt in dat er geen Kunstwerken
op de website getoond worden welke niet te koop zijn, om welke reden dan ook. Artflow
behoudt zich het recht bij niet naleven van deze regel de Verkoper de toegang tot en het
gebruik van Artflow te ontzeggen.
Artikel 8 Contact
Mochten er vragen of opmerkingen zijn nav deze algemene voorwaarden. Dit kan gedaan worden
per email: info@artflow.nl ozf via post: Gladiolenstraat 62, 2172 TJ Sassenheim.

