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Algemene Verkoopbepalingen voor de verkoop van WindSculptures vastgesteld door WindSculptures Nederland B.V. ("WSN") in september 2015.
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Artikel 1.
Deze algemene verkoopbepalingen zijn van toepassing op alle offertes en andere aanbiedingen
die door WSN worden uitgebracht en op alle (koop-)overeenkomsten die door WSN worden aangegaan.
Artikel 2.
WindSculptures zijn unieke kunstwerken, ontworpen door Lyman Whitaker en vervaardigd in zijn
studio. WSN garandeert dat WindSculptures unieke kunstwerken zijn.
Artikel 3.
WindSculptures worden gemaakt in de studio van de kunstenaar, Lyman Whitaker. Omdat iedere
WindSculpture met de hand vervaardigd wordt en uniek is, kunnen kleine (kleur-)verschillen met
andere WindSculptures voorkomen.
Artikel 4.
Een koopovereenkomst tussen WSN en een koper komt pas tot stand nadat WSN de koop schriftelijk en uitdrukkelijk is aangegaan.
Artikel 5.
De vermelde verkoopprijzen zijn inclusief 6% BTW. Er is geen volgrecht op WindSculptures.
Artikel 6.
WindSculptures worden kosteloos in Nederland op het door koper opgegeven adres afgeleverd.
Artikel 7.
Indien de aangekochte WindSculpture op voorraad is bij WSN, stuurt WSN koper na ondertekening
van de koopovereenkomst een factuur voor de koopprijs. De koopprijs dient volledig betaald te zijn
voor aflevering van de WindSculpture. De aflevering van de WindSculpture vindt in principe plaats
binnen twee weken nadat de koopprijs door WSN is ontvangen.
Artikel 8.
Indien de aangekochte WindSculpture niet op voorraad is en speciaal vervaardigd dient te worden
in de studio van de kunstenaar, is op factuur een aanbetaling van 50% van de koopprijs verschuldigd. De verwachte aflevertermijn is twee maanden na ontvangst van de betaling van de eerste
termijn door WSN. De tweede termijn van 50% van de koopprijs is op factuur verschuldigd nadat
WSN aan de koper heeft medegedeeld dat de WindSculpture in Nederland beschikbaar is voor
aflevering. De koopprijs dient volledig betaald te zijn voor aflevering van de WindSculpture. De
aflevering van de WindSculpture vindt in principe plaats binnen twee weken nadat de volledige
koopprijs door WSN is ontvangen.
Artikel 9.
Voor alle facturen van WSN is de betaaltermijn 14 dagen.
Artikel 10.
WSN blijft eigenaar van de gekochte WindSculpture totdat de gehele koopprijs is betaald. Indien
de WindSculpture aan koper wordt afgeleverd voordat de hele koopprijs door WSN is ontvangen,
wordt koper geacht de WindSculpture te houden voor WSN.
Artikel 11.
Indien de koopovereenkomst is gesloten buiten de verkoopruimte of op afstand als bedoeld in
artikel 6:230g e.v. Burgerlijk Wetboek, heeft koper het recht om binnen twee weken na aflevering
van de WindSculpture de koopovereenkomst te herroepen, door middel van een schriftelijke mededeling aan WSN en de WindSculpture aan WSN te retourneren, waarbij de kosten voor het retourneren van de WindSculpture op het adres van WSN voor rekening van koper zijn.
Artikel 12.
Indien WSN door overmacht niet in staat is te voldoen op enige op haar rustende verplichting,
wordt de termijn voor het voldoen aan die verplichting opgeschort met de periode gedurende welke
de overmacht voortduurt. Indien de overmacht zes maanden heeft voortgeduurd hebben zowel
WSN als de koper het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder recht op
enige vergoeding van schade of rente. Onder overmacht wordt tevens verstaan vervaardigingvertraging in de studio van de kunstenaar.

