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ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIMIN
Laatstelijk bijgewerkt op 12 april 2010
1. Algemeen, definities
1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
- “de websites”: o.a. doch niet uitsluitend artlistings.com, artonline.nl, artimin.net/.com;
- “opdrachtgever”: de zakelijke gebruiker/afnemer van producten en/of diensten van ARTIMIN;
- “handelaar”: handelaar in antiek en/of moderne kunst, al dan niet opgenomen in
databestanden van de websites;
- “kunstliefhebber”: bezoeker van de websites die niet tevens opdrachtgever en/of handelaar
is.
2. Toepasselijkheid
2.1Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet uitdrukkelijk
schriftelijk is afgeweken, zijn deze voorwaarden van toepassing op elke aanbieding, opdracht
of overeenkomst van of met ARTIMIN. De toepasselijkheid van de algemene
(aankoops)voorwaarden van de opdrachtgever is uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Aanbiedingen en overeenkomsten, totstandkoming
3.1 Het doen van een offerte door ARTIMIN is geheel vrijblijvend en verbindt ARTIMIN niet de
geoffreerde goederen en/of diensten te leveren. Indien in de offerte niet anders is aangegeven
is deze niet langer dan veertien (14) kalenderdagen geldig.
3.2 Een overeenkomst tussen ARTIMIN en de opdrachtgever komt eerst tot stand doordat de
opdrachtgever een bestelling plaatst en de opdrachtgever hierop per e-mail of op het
postadres een uitdrukkelijke bevestiging van ARTIMIN ontvangt met de details van zijn
bestelling (de orderbevestiging).
3.3 De orderbevestiging bevat in ieder geval het navolgende:
- naam van de opdrachtgever;
- naam contactpersoon (indien van toepassing);
- omschrijving bestelling;
- prijs van het bestelde;
- duur van de overeenkomst;
- (online) verwijzing naar deze voorwaarden;
- bedrijfsgegevens van ARTIMIN.
3.4 De (bevestiging van de) overeenkomst omvat al hetgeen tussen de opdrachtgever en ARTIMIN
ter zake van de bestelling is overeengekomen en treedt in de plaats van al het eerder ter zake
overeengekomene.
3.5 Iedere bestelling door de opdrachtgever zal via een separate overeenkomst geregeld worden.
Ook het deels of volledig afwijken van deze voorwaarden, wordt uitsluitend via een separate
overeenkomst schriftelijk of elektronisch overeengekomen.
3.6 Aanvullingen op en/of wijzigingen van de overeenkomst, alsmede (mondelinge) toezeggingen
gedaan door ARTIMIN en/of haar personeel, binden ARTIMIN slechts, indien ARTIMIN deze
uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd, dan wel met de feitelijke uitvoering daarvan is
aangevangen.
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4. Duur van de overeenkomst, beëindiging
4.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode zoals in de orderbevestiging
weergegeven, tenzij anders overeengekomen.
4.2 ARTIMIN kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien de opdrachtgever
aan een of meer van zijn verplichtingen jegens ARTIMIN niet, onvolledig of niet behoorlijk
voldoet of daarmee in strijd handelt.
4.3 ARTIMIN heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke
tussenkomst te beëindigen, indien:
a. De opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van de diensten van ARTIMIN en/of de
websites, dit via oneigenlijke kanalen of door gebruikmaking van oneigenlijke methoden
doet, dan wel zich hiertoe oneigenlijk toegang verschaft;
b. De opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en
regelgeving dan wel anderszins verbindende voorschriften;
c. De opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met algemeen maatschappelijk
aanvaarde normen en waarden;
d. De opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras,
religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins als kwetsend aangemerkt kan worden;
e. De opdrachtgever een valse voorstelling van zaken geeft (hieronder ook het doen van
aanbiedingen waaraan de opdrachtgever niet kan voldoen) of illegale waar aanbiedt,
waaronder doch niet uitsluitend gestolen waar;
f. De opdrachtgever niet voldoet aan betalingsverplichtingen jegens ARTIMIN, dan wel in
staat van faillissement wordt verklaard, een aanvraag tot deelname aan de WSNP indient,
dan wel een verzoek tot surseance van betaling indient.
5. Buitengebruikstelling
5.1 ARTIMIN heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen
en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever een verplichting jegens ARTIMIN
niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden, hetgeen geen wanprestatie of
verzuim van ARTIMIN doet intreden en ARTIMIN geenszins verplicht tot enige vergoeding van
dientengevolge geleden of te lijden schade.
5.2 ARTIMIN zal de opdrachtgever tevoren schriftelijk dan wel via elektronisch verkeer in kennis
stellen van aanstaande buitengebruikstelling.
5.3 De betalingsverplichting van door de opdrachtgever jegens ARTIMIN verschuldigde bedragen
op grond van tussen ARTIMIN en de opdrachtgever bestaande overeenkomsten blijft ook
tijdens de buitengebruikstelling onverkort bestaan.
5.4 Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien de opdrachtgever zijn verplichtingen binnen
een door ARTIMIN gestelde termijn nakomt.
6. Prijzen, tarieven en betalingen
6.1 Aan de opdrachtgever zal ARTIMIN binnen drie werkdagen na verzending van de
orderbevestiging waarmee de overeenkomst tot stand is gekomen de betreffende
(voorschot)factuur verzenden.
6.2 Alle prijzen zijn in euro en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van
overheidswege worden opgelegd en inclusief alle kosten, tenzij op de factuur anders vermeld
of schriftelijk overeengekomen.

Pagina 2 van 5

ARTIMIN
Keizersgracht 600
1017 EP Amsterdam
Nederland
www.artimin.com
mail@artimin.com

KVK Amsterdam
ABN-AMRO Amsterdam
IBAN
BTW nummer
Telefoon

34195235
588750530
NL36ABNA0588750530
NL2225.40.199.B.01
+31(0)20.2050780

6.3 Alle facturen dienen te worden voldaan uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na
dagtekening van de factuur, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
6.4 Alvorens tot levering en/of nakoming van de overeenkomst over te gaan, is ARTIMIN
gerechtigd voldoende zekerheid tot nakoming van de betalingsverplichting van haar
wederpartij te vorderen.
6.5 Indien de betalingstermijn wordt overschreden, is ARTIMIN gerechtigd per vervaldatum van
de factuur een rente van 2% per maand, althans de wettelijke (handels)rente, aan de
opdrachtgever in rekening te brengen met een minimum van € 10,00. Hierbij wordt een
gedeelte van een maand als een gehele maand gerekend.
6.6 Indien de opdrachtgever na het versturen van de herinnering niet, niet volledig of niet vóór de
in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft ARTIMIN het recht
om buitengerechtelijke (incasso-)kosten ad 15%, met een minimum van € 500,00, aan de
opdrachtgever in rekening te brengen. De opdrachtgever is tevens gehouden tot betaling van
de daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten, voor zover een eventuele
proceskostenveroordeling op een lager bedrag moge uitkomen.
6.7 Bij niet-nakoming door de opdrachtgever van zijn betalingsverplichtingen jegens ARTIMIN, is
ARTIMIN gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te
ontbinden of haar verplichtingen (gedeeltelijk) op te schorten, zoals bepaald in artikel 5.
7. Intellectuele eigendom
7.1 De opdrachtgever, handelaar en/of kunstliefhebber die informatie en/of gegevens aan
ARTIMIN verstrekt, hierna: de plaatser, erkent uitdrukkelijk dat deze informatie en gegevens
onverwijld eigendom van ARTIMIN verworden, althans de benodigde (gebruiks)rechten bij
ARTIMIN (komen te) berusten. De teksten, afbeeldingen e.d. op de websites worden door het
auteursrecht beschermd.
7.2 ARTIMIN behoudt zich alle rechten voor.
7.3 Namen, tekens of logo’s op de websites zijn (geregistreerde) handels- of beeldmerken en
mogen nooit zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming worden gebruikt.
7.4 Door intellectuele eigendomsrechten beschermde werken mogen niet op de websites
geplaatst worden, tenzij de plaatser de (benodigde) rechten bezit of over noodzakelijke
toestemming(en) van de betreffende rechthebbende(n) beschikt. Met het plaatsen van
werken op de websites vrijwaart de plaatser ARTIMIN onverwijld van alle aansprakelijkheid en
aanspraken van derden.

8. Aanlevering en rechten op aangeleverd materiaal
8.1 Elke opdrachtgever die gebruik maakt van producten en/of diensten van ARTIMIN en eenieder
die persberichten en beeldmateriaal inzendt voor de redactie of databestanden van de
websites geeft daarmee aan te beschikken over de volledige rechten van het
toegezonden/ingevoerde materiaal. Aanspraken door derden zullen door ARTIMIN worden
doorgegeven aan de aanbieder van het betreffende materiaal, die de volledige
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid draagt voor inachtneming van alle rechten en
plichten die berusten op het toegezonden materiaal en ARTIMIN onverwijld vrijwaart van
(verplichtingen uit) deze aanspraken.
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8.2 ARTIMIN aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de door de handelaar en/of
opdrachtgever getoonde werken en informatie.
8.3 ARTIMIN behoudt zich het recht voor inhoud onmiddellijk en zonder opgaaf van redenen te
verwijderen.
8.4 Met het beschikbaar stellen van afbeeldingen en informatie verleent de handelaar ARTIMIN
het recht deze zonder vergoeding in te zetten voor/op de websites en haar andere diensten en
indien nodig daartoe (technisch) te wijzigen.
8.5 Ook voor aangeleverde teksten geldt dat de handelaar en/of opdrachtgever verantwoordelijk
is voor (aanspraken uit) eventuele rechten van derden. Zonodig dient de handelaar en/of
opdrachtgever zorg te dragen voor vermelding van de naam van de auteur c.q. kunstenaar.
8.6 Afbeeldingen kunnen op de websites kleurafwijkingen vertonen ten aanzien van het
aangeboden origineel.
9. Aansprakelijkheid en overmacht
9.1 ARTIMIN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste of foutieve gegevens op de websites.
9.2 ARTIMIN draagt geen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid jegens gebruikers van de
websites of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele of gevolgschade,
winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of
onvolkomenheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven of redigeren van (op de
websites weergegeven) informatie.
9.3 ARTIMIN is niet aansprakelijk voor het (tijdelijk) uitvallen of disfunctioneren van de websites
en aanverwante producten/diensten van ARTIMIN.
9.4 Op de websites staan verwijzingen ((hyper)links) naar websites die door derden worden
beheerd. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker van de websites
opgenomen. ARTIMIN is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van
websites waarnaar wordt verwezen, noch voor de plaatsing van cookies.
9.5 Door de dynamische aard van (hyper)links en verwijzingen naar internetpagina’s van derden is
het mogelijk dat een (hyper)link niet meer geldig is. ARTIMIN is nooit aansprakelijk voor de
gevolgen van het verwijzen naar niet (meer) bestaande websites of e-mail adressen, dan wel
het verwijzen naar websites die andere informatie bieden dan ten tijde van het opnemen van
deze verwijzingen, dan wel het verwijzen naar e-mail adressen die door anderen in gebruik zijn
dan ten tijde van het opnemen van deze verwijzingen.
9.6 ARTIMIN is bij de exploitatie van haar activiteiten ondermeer afhankelijk van de medewerking
en diensten van derden. Hoewel ARTIMIN streeft naar de best mogelijke dienstverlening en
daartoe kwalitatief hoogstaande (toe)leveranciers en partners aanwendt, aanvaardt ARTIMIN
op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor welke schade dan ook voortvloeiend uit
(gebreken in) de leveranties door (toe)leveranciers en partners.
9.7 ARTIMIN is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien
zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar
schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar
rekening komt. Tevens is ARTIMIN niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting
indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een niet-toerekenbare tekortkoming
(overmacht). Onder overmacht wordt in dit verband in ieder geval verstaan ziekte en/of
afwezigheid van cruciale medewerkers of (derden)experts, gebreken in of uitval van
apparatuur of faciliteiten, waaronder telecommunicatiefaciliteiten en energievoorzieningen,
stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen en molest.
Ieder der partijen is indien deze toestand ten minste veertien dagen voortduurt gerechtigd de
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overeenkomst te ontbinden, zonder dat de wederpartij gerechtigd is tot vergoeding van enige
schade ter zake van deze ontbinding.
10. Artikel 10 - Reclame en klachten
10.1 Klachten worden door ARTIMIN serieus in behandeling genomen. Desgewenst kan ARTIMIN
ten behoeve van een soepele afhandeling van klachten derden(experts) inschakelen ter
bemiddeling en beoordeling van de klacht(afhandeling).
10.2 De opdrachtgever dient ARTIMIN ter zake van waarneembare gebreken in producten en/of
diensten van ARTIMIN terstond (schriftelijk) op de hoogte te stellen.
11. Persoonsgegevens
11.1 Door de handelaar en/of opdrachtgever ingevoerde of opgegeven persoonlijke gegevens
kunnen worden opgenomen in databestanden van de websites. Deze gegevens kunnen
worden gebruikt voor de uitvoering van de producten en/of diensten van ARTIMIN. De
handelaar en/of opdrachtgever verstrekt tot de opname in databestanden en het gebruik voor
de uitvoering van de producten en diensten van ARTIMIN van persoonlijke gegevens bij
totstandkoming van een overeenkomst aan ARTIMIN uitdrukkelijke toestemming.
11.2 De gegevens zoals omschreven in lid 1 kunnen worden gebruikt om de handelaar en/of
opdrachtgever op de hoogte te houden wat betreft de producten en diensten van ARTIMIN.
De verwerking van de gegevens van de handelaar en/of opdrachtgever geschiedt in
overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
11.3 Gegevens zoals bedoeld in dit artikel worden niet verstrekt aan bedrijven en
(overheids)instellingen die niet als (toe)leverancier of (content)partner aan ARTIMIN
verbonden zijn of, op grond van wettelijk voorschrift dan wel gerechtelijk bevel, tot inzage in
de gegevens gerechtigd zijn.
11.4 ARTIMIN houdt bezoekersstatistieken bij om de belangstelling voor de websites te kunnen
meten.
11.5 Verzoeken met betrekking tot correctie van onnauwkeurige of onvolledige gegevens zoals
opgenomen in databestanden van de websites zullen, na vaststelling van validiteit, ter harte
worden genomen en zo spoedig als mogelijk door de redactie worden gehonoreerd.
12. Aanvulling/wijziging voorwaarden, toepasselijk recht
12.1 ARTIMIN behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De
meest recente versie van deze algemene voorwaarden is altijd op de websites te vinden en is
gedateerd. Op schriftelijk verzoek wordt de dan geldende versie toegezonden.
12.2 Op iedere rechtsverhouding met ARTIMIN is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
12.3 Ieder geschil voortvloeiend uit een rechtsverhouding met ARTIMIN zal uitsluitend worden
beslecht door de bevoegde arrondissementsrechter te Amsterdam, tenzij ARTIMIN ertoe
besluit het geschil aan een andere bevoegde rechter voor te leggen.
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