
 

Algemene voorwaarden 

Door het betalen van een bestelling ga je akkoord met de onderstaande 
voorwaarden. 

Contact: Als je vragen hebt over je bestelling, zoekt naar een specifiek item of 
iets anders wilt weten, neem dan contact met mij op via 
kunstvoorjekop@gmail.com of via Instagram: @kunstvoorjekop of Twitter: 
@kunstvoorjekop 

Productie: Alle producten in mijn webshop zijn door mij vervaardigd of 
geproduceerd in Nederland. De giclées worden door een kunstdrukker op 
papier van hoge kwaliteit gedrukt. Let op dat een product er in het echt iets 
anders uit kan zien door de kleuren van je scherm. Elk scherm heeft weer 
andere instellingen.  

Je koopt het product, niet de copyrights. Dit geldt voor mijn originele 
schilderijen en tekeningen die ik aanbied in deze shop, maar ook voor mijn 
gedrukte werk. Je hebt niet het recht het product te reproduceren. Het 
copyright blijft in alle gevallen bij Marja de Bruijn. 

Levering 

Kleine werken: Ik doe mijn best je bestelling zo snel mogelijk en met zorg te 
versturen, meestal binnen drie dagen, maar altijd binnen 30 dagen na aankoop. 
Ik verstuur papieren werk in een stevige kartonnen envelop om kreuken te 
voorkomen, de Nudes on Metal in een bubbeltjesenvelop of in een 
brievenbusdoosje.  

Momenteel verzend ik alleen in Nederland. Woon je ergens anders, mail dan 
naar kunstvoorjekop@gmail.com. 

 

 



Grote werken: Deze zijn af te halen in mijn atelier:  
Art Centre Aalsmeer 
Atelier 49 
Aalsmeerderweg 230 
1432CW Aalsmeer	

 

Wettelijke bedenktijd: 

Je hebt 14 dagen bedenktijd, gerekend vanaf de datum waarop je het product 
ontvangt. 

Informeer mij binnen de bedenktijd als je van de koop af wilt.  

Dat kan via mail: kunstvoorjekop@gmail.com 

Of via Instagram: @kunstvoorjekop of Twitter: @kunstvoorjekop  

 Je bent ook op tijd als de mededeling mij bereikt na afloop van de bedenktijd, 
door vertraging van de post bijvoorbeeld, als je maar binnen de bedenktijd de 
mededeling verstuurt. 

Je kunt ook het formulier ontbinding gebruiken. https://kunstvoorjekop.nl/wp-
content/uploads/2021/01/modelformulier-ontbinding-herroeping-2014.pdf 

Na ongedaan maken van de koop heb je nog eens 14 dagen om het product 
terug te sturen. 

Valt de 14e dag in het weekend of op een feestdag, dan eindigt de bedenktijd 
op de volgende werkdag. 

Stuur het product terug binnen 14 dagen nadat de koop ongedaan is gemaakt, 
naar het volgende adres: Staringplein 9C20, 1054 VJ Amsterdam, even 
zorgvuldig verpakt als ik dat heb gedaan. 

De terugzendkosten zijn dan voor jouw rekening. 

Ik betaal alles terug wat je mij hebt betaald om het product geleverd te krijgen: 
aankoopkosten en bezorgkosten. Alleen de terugzendkosten zijn voor jouw 
rekening. 



Ik betaal binnen 14 dagen terug nadat de koop ongedaan is gemaakt. Ik mag 
wachten met terugbetalen tot ik het product terug heb, of dat jij kunt bewijzen 
dat je het hebt teruggestuurd. 

Ik betaal op dezelfde manier terug als jij mij hebt betaald, of na overleg op een 
andere manier. 

 

 

Marja de Bruijn, Kunst voor je Kop, Amsterdam. 

KvK: 34211716  BTW: NL001596624B37  


