
ALGEMENE VOORWAARDEN  Hermien Buytendijk  
BEELDEND KUNSTENAAR  
 
Algemeen 
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Hermien 
Buytendijk en de wederpartij, tenzij partijen schriftelijk anders overeen komen 
 
Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk  
tussen partijen zijn overeengekomen. Voor zover niet schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeen-
gekomen, wijst Hermien Buytendijk de toepasselijkheid van eventueel door de wederpartij  
gehanteerde voorwaarden van de hand.  
 
Kunstwerken  
 
Hermien Buytendijk  garandeert  bevoegd te zijn tot verkoop c.q. het in consignatie geven  
van de kunstwerken.  
 
Hermien Buytendijk is exclusief rechthebbende op alle intellectuele eigendommen op de  
kunstwerken, ook na verkoop van de kunstwerken. Het is de wederpartij niet toegestaan wijziging in 
de  kunstwerken van Hermien Buytendijk aan te brengen 
 
Kunstwerken mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hermien Buytendijk 
nagebootst worden noch voor commerciële doeleinden gefotografeerd, dan wel gefilmd worden – 
dit geldt op voorhand ook voor met hulp van (nog te ontwikkelen) apparatuur.  
 
Het is de koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, 
van de intellectuele eigendomsrechten behorende bij het gekochte product, zoals bijvoorbeeld 
verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper, zijn 
toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het 
product zelf. Bij verkoop en levering van goederen worden nadrukkelijk alle rechten voorbehouden, 
die betrekking hebben op het intellectuele eigendom van ontwerp en productiewijze van het 
verkochte. Deze rechten maken geen deel uit van de koopovereenkomst, tenzij hiervan uitdrukkelijk 
en schriftelijk wordt afgeweken. Nabootsing door of namens de koper is verboden evenals het ter 
beschikking stellen van het verkochte aan derden waarvan in redelijkheid kan worden vermoed, dat 
deze het gekochte zullen doen nabootsen. 
  
Zolang de wederpartij niet het volledige bedrag van de koopsom met de eventueel bijkomende 
kosten heeft voldaan of daarvoor een zekerheid heeft gesteld,  behoudt Hermien Buytendijk  de 
eigendom van de kunstwerken voor. In dat geval gaat de eigendom op de wederpartij over zodra de 
wederpartij aan alle verplichtingen jegens Hermien Buytendijk heeft voldaan 
 


