
1

Algemene Voorwaarden van Art Within
Artikel 1. Definities

1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds 
de hiernavolgende betekenis:

 Art Within
  de eenmanszaak Art Within, gevestigd en kantoorhoudende te (2132 AZ) Hoofddorp aan 

Nijverheidsstraat 7k;
  
 Algemene Voorwaarden
  deze algemene voorwaarden van Art Within;
  
  Maatwerk Product
  het product dat door Art Within wordt gemaakt op basis van een MRI-scan van de Opdrachtgever 

en/of het niet-maatwerk product dat aangepast is op basis van wensen van de Opdrachtgever;

  Niet-maatwerk Product
  het product dat door Art Within wordt gemaakt dat niet gebaseerd is op een MRI-scan van de 

Opdrachtgever, zoals een relatiegeschenk;
  
 Intellectuele Eigendomsrechten
  alle intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handels-

naamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede daaraan verwante rechten zoals 
rechten ten aanzien van knowhow en domeinnamen;

  
 Opdrachtgever
  u, de opdrachtgever en wederpartij van Art Within bij de Overeenkomst;
  
 Overeenkomst
  de overeenkomst van opdracht tussen Art Within en Opdrachtgever waarin de specificaties van 

de Producten zijn opgenomen;
  
 Partij(en)
  Art Within en/of Opdrachtgever.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Er kan enkel een Overeenkomst aangegaan worden met personen ouder dan 18 jaar.

2. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst tussen Art Within en Op-
drachtgever. Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever worden hierbij uitdrukke-
lijk van de hand gewezen.

3. Afwijkingen van en aanvullingen op de Overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien deze schrifte-
lijk door Partijen zijn overeengekomen.

4. Wanneer Opdrachtnemer andere partijen inschakelt om de Producten te leveren, dan zijn deze 
Algemene Voorwaarden ook van toepassing op de Producten van deze andere partij.
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5. Art Within is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Inhoudelijke wijzigingen wor-
den één (1) maand na bekendmaking van kracht. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden heb-
ben geen effect voor een bestaande Overeenkomst.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

1. Offertes en aanbiedingen van Art Within zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een geldigheidsduur 
is opgenomen. Wanneer geen termijn voor aanvaarding is opgenomen, vervalt de offerte altijd na 
verloop van 30 dagen.

2. Indien de Opdrachtgever zonder een daaraan voorafgaande aanbieding aan Art Within een op-
dracht verstrekt, is Art Within pas aan deze opdracht gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de 
Opdrachtgever heeft bevestigd.

3. Een offerte voor de levering van meerdere Producten verplicht Art Within niet tot levering van een 
deel van de Producten in deze offerte tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

4. Aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen en/
of nieuwe opdrachten.

Artikel 4. Producten

1. Art Within streeft ernaar kwalitatief goede producten te leveren. Art Within geeft geen garantie 
ten aanzien van het uiterlijk van het Maatwerk Product. 

2. Art Within zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen die 
aan een professionele partij worden gesteld uitvoeren. Voor het ontwikkelen van het Maatwerk en 
Niet-maatwerk Product werkt Art Within samen met derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 
7:407 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijke uitgesloten.

3. Art Within is gerechtigd tot uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten of fasen. Tenzij anders 
overeengekomen, wordt na tekenen van de overeenkomst 50% van het totaalbedrag in rekening 
gebracht. Na oplevering van het Maatwerk of Niet-maatwerk Product wordt de overige 50% in 
rekening gebracht.

4. De reiskosten die de Opdrachtgever heeft worden niet vergoed door Art Within en komen geheel 
voor de rekening van de Opdrachtgever. 

5. Derden die betrokken zijn bij het ontwikkelen van het Maatwerk Product verwijderen/vernietigen 
na oplevering van hun tussenproduct alle bestanden en/of tussenproducten die zij hebben ont-
wikkeld, met uitzondering van de instelling die de MRI-scan maakt, vanwege wet- en regelgeving.

6. Mocht het Maatwerk of Niet-maatwerk Product beschadigd ontvangen worden door de Opdracht-
gever, dan dient de Opdrachtgever dit binnen 5 werkdagen te melden aan Art Within inclusief een 
omschrijving van de beschadiging en foto’s ter illustratie. Art Within zal zorgdragen voor herstel-
werkzaamheden zonder extra kosten. Indien de schade door de Opdrachtgever zelf is toegebracht, 
worden er nader te bepalen kosten in rekening gebracht om het Maatwerk of Niet-maatwerk Pro-
duct te herstellen.

7. Retourneren van het Maatwerk Product is niet mogelijk, omdat het dit Product maatwerk is en 
daarmee niet valt onder het herroepingsrecht. Niet-maatwerk Producten kunnen binnen 14 dagen 
geretourneerd worden, waarna binnen 14 dagen het geld teruggestort wordt. Kosten voor retour 
zijn voor de Opdrachtgever.
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Artikel 5. Verplichtingen Opdrachtgever

1. De Opdrachtgever verplicht zich om aan Art Within alle noodzakelijke gegevens te verschaffen en 
medewerking te verlenen die Art Within nodig heeft om het Maatwerk en Niet-maatwerk Product 
te ontwikkelen. Art Within mag de werkzaamheden opschorten zo lang Opdrachtgever niet aan 
de verplichting in deze bepaling voldoet. Art Within is nooit aansprakelijk voor enige schade en/
of vertraging die is ontstaan door het niet, niet tijdig, of gebrekkig voldoen aan de in dit artikel 
bedoelde informatie- en medewerkingsplicht.

2. De Opdrachtgever moet alle formulieren naar waarheid invullen. Mocht er een discrepantie ge-
vonden worden tussen de gegevens die zijn ontvangen door Art Within en de instelling die de 
MRI-scan maakt, wat tot gevolg heeft dat er vanuit veiligheidsoverwegingen geen MRI-scan afge-
nomen kan worden, worden er administratiekosten in rekening gebracht bij de Opdrachtgever van 
€ 150,- incl. BTW (bovenop de totale factuur). De overeenkomst kan vervolgens ontbonden worden 
en het verschilbedrag wordt terugbetaald door Art Within aan de Opdrachtgever.

3. De opdrachtgever moet ten minste 24 uur van tevoren de MRI-scan afzeggen, zonder dat er ad-
ministratiekosten gerekend worden. Indien de MRI-scan korter dan 24 uur door de Opdrachtgever 
wordt afgezegd, om wat voor reden dan ook, worden er administratiekosten van € 80,- in rekening 
gebracht (bovenop de totale factuur).

Artikel 6. Beëindiging van de Overeenkomst

1. Elk der Partijen heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang 
op te zeggen wanneer de andere Partij failliet gaat of aan de andere Partij surseance van betaling 
wordt verleend, alsmede wanneer het bedrijf van de andere Partij wordt opgeheven of een liqui-
datie ondergaat.

2. Wanneer de Overeenkomst op enig moment wordt ontbonden en er op dat moment reeds een 
(deel van het) Maatwerk en/of Niet-maatwerk Product is ontwikkeld, zullen de reeds uitgevoer-
de werkzaamheden in rekening worden gebracht, tenzij de Opdrachtgever kan bewijzen dat Art 
Within in verzuim is met betrekking tot dat deel van de werkzaamheden dat reeds is uitgevoerd. 
Bedragen die voorafgaand aan de ontbinding door Art Within zijn gefactureerd in verband met de 
reeds door haar naar behoren verrichte of geleverde prestaties in het kader van de uitvoering van 
de Overeenkomst blijven volledig verschuldigd en zijn onmiddellijk opeisbaar op het moment van 
ontbinding.

3. De Opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal 
Art Within vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

Artikel 7. Vergoeding en Betaling

1. Alle bedragen zoals genoemd in een aanbieding, offerte of Overeenkomst luiden in Euro’s en wor-
den vermeld inclusief BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij 
anders vermeld.

2. Opdrachtgever dient de factuur binnen een termijn van veertien dagen na de factuurdatum volle-
dig te voldoen. Deze betalingstermijn geldt als fatale termijn en Opdrachtgever is dan ook zonder 
nadere ingebrekestelling in verzuim, wanneer er niet tijdig betaald wordt. 
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3. Indien Opdrachtgever van mening is dat het bedrag van de factuur onjuist is, of dat er enige an-
dere onvolkomenheid is in de factuur, dient hij Art Within hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, 
met overlegging van overtuigend bewijs van haar standpunt. Betwisting van (een deel van) een 
factuur schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever ten aanzien van (het onbetwiste deel 
van) een factuur niet op.

4. Art Within is gerechtigd om haar tarieven jaarlijks te verhogen, onder andere door fluctuerende 
inkoopprijzen. Dit geldt niet voor lopende overeenkomsten.

Artikel 8. Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op documenten of materialen die Opdrachtgever 
aan Art Within in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst overhandigt bij een Maatwerk 
Product, blijven te allen tijde bij Opdrachtgever. Opdrachtgever verstrekt aan Art Within een we-
reldwijde, niet-exclusieve en sublicentieerbare licentie om de aangeleverde materialen te gebrui-
ken voor de uitvoering van de Overeenkomst. 

2. De Intellectuele Eigendomsrechten die bij het aangaan van de Overeenkomst bij Art Within berus-
ten, blijven bij Art Within.

3. Indien en voor zover er bij de uitvoering van de Overeenkomst Intellectuele Eigendomsrechten 
ontstaan bij het ontwikkelen van het Maatwerk Product, zullen deze Intellectuele Eigendomsrech-
ten berusten bij Opdrachtgever. Art Witin draagt hierbij reeds nu voor alsdan deze Intellectuele 
Eigendomsrechten over aan Opdrachtgever, onder de voorwaarde dat Opdrachtgever alle aan 
Opdrachtnemer verschuldigde bedragen heeft betaald.

4. Intellectuele Eigendomsrechten van Niet-maatwerk Producten blijven bij Art Within. 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

1. Art Within is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals winstderving, omzet-
derving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen, evenals 
verlies van goodwill of goede naam of reputatie.

2. Art Within is niet verantwoordelijk voor het afnemen van de MRI-scan en eventuele schade en/of 
letsel als gevolg hiervan. Hierop zijn de Algemene Voorwaarden en het Privacyreglement van het 
MRI Centrum van toepassing, welke te vinden zijn op www.mricentrum.nl .

3. Art Within zorgt ervoor dat gegevens zoveel als mogelijk gepseudonimiseerd en veilig opgeslagen 
worden.

4. Voor zover Art Witin aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de vergoeding 
die Opdrachtgever heeft betaald onder de Overeenkomst.

Artikel 10. Varia

1. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en/of verplich-
tingen zonder toestemming van Art Witin aan een derde over te dragen, tenzij Partijen uitdrukke-
lijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. Indien enige bepaling van deze Overeenkomst niet geldig of niet bindend is of wordt, dan blijven 
Partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen dan in goed overleg de ongeldige 
bepalingen vervangen door een andere die wel geldig is en die de bedoeling van Partijen zoveel 
mogelijk benadert.
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3. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit de 
Overeenkomst, dienen in eerste aanleg te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het 
arrondissement waar Art Within gevestigd is.


