
Algemene voorwaarden van Unique 
sculptures

Defnites:

Onder Unique sculptures wordt in deze algemene voorwaarden 

verstaan: de ateliernaam waaronder, in de meeste brede zin van

het woord, de kunstwerken van de beeldhouwer Marcus 

Ravenswaaij  ( ꝉ 2003) en de beeldhouwer Marijke A.Deege zijn 

ondergebracht. Waarbij Marijke A.Deege hier de handelende 

rechtspersoon is, danwel de haar opvolgende Ravenswaaij-

Deegestchtng.

Unique sculptures heef van de kunstschilder H.A.Ravenswaaij 

Mzn ( ꝉ 1972) olieverven, aquarellen, sepia’s en tekeningen in 

stock.

Unique sculptures is gevestgd te Hoogblokland, gemeente 

Giessenlanden, Dorpsweg 71, postcode 4221LH. 

Onder opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden 

verstaan:                                                                                                  

       a. Iedere afnemer van een door Unique sculptures te koop 

aangeboden kunstwerk.                                                                        

       b. Iedere verstrekker van een opdracht tot het creëren en 

vervaardigen van een kunstwerk.

Onder overeenkomst wordt in deze algemene voorwaarden 

verstaan de overeenkomst tussen Unique sculptures en de 

opdrachtgever.

Algemeen:

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van 

en overeenkomsten met Unique sculptures voor zover hier niet 

uitdrukkelijk en schrifelijk wordt afgeweken door de rechts-

handelende persoon in deze, Marijke A Ravenswaaij-Deege.

Aanbiedingen en opdrachten:

Tenzij Unique sculptures uitdrukkelijk en schrifelijk met 

vermelding van een termijn van aanvaarding, de opdrachtgever 

een bindend aanbod heef gedaan, zijn al haar aanbiedingen en 

prijzen slechts vrijblijvend. In concreto betekent dit, dat Unique 

sculptures zich het recht voorbehoudt de prijzen te laten stjgen 

en dalen. 

Unique sculptures is gebonden nadat zij een opdracht of 

verkoop uitdrukkelijk heef aanvaard en behoudt zich het recht 

toe om een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.

De mondelinge toezegging verbindt de opdrachtgever en Unique

sculptures slechts dan wanneer zij deze mondelinge toezegging 

uitdrukkelijk en schrifelijk hebben bevestgd.

Prijzen:

De door Unique sculptures opgegeven prijzen zijn gebaseerd op 

de omstandigheden op het moment van aanbod c.q. de 

opdrachtbevestging.

Unique sculptures behoudt zich het recht voor nadien 

ingevoerde of verhoogde belastngen, of andere hefngen van 

overheidswege, alsmede de gevolgen van koerswijzigingen van 

valuta, of een wijziging van grondstofprijzen aan haar 

opdrachtgevers door te berekenen, zonderdat de opdrachtgever 

gerechtgd is op grond hiervan de opdracht te annuleren.

Levertjden:

Alle door Unique sculptures genoemde levertjden zullen naar 

beste kunnen en weten in acht worden genomen, doch zijn niet 

bindend.

Dreigt de opgegeven levertjd door niet voorziene 

omstandigheden te worden overschreden, dan stelt Unique 

sculptures de opdrachtgever daarvan in kennis.

Unique sculptures is, in geval verkoop plaats vond of 

werkzaamheden worden verricht ten behoeve van een 

rechtspersoon of aan een persoon handelend in de uitoefening 

van beroep of bedrijf, in geen enkel opzicht aansprakelijk voor 

schade, kosten of verliezen geleden door haar opdrachtgevers of

derden ten gevolge van het niet dan wel te laat leveren van het 

kunstwerk.

In geval van verkoop aan een natuurlijk persoon niet handelend 

in de uitoefening van beroep of bedrijf, is de aansprakelijkheid 

uit dezen hoofde beperkt tot het bedrag van aankoop.

De staat van de kunstwerken:
De kunstwerken worden verkocht in de staat waarin deze zich 

bij de koop bevinden. Unique sculptures draagt geen 

aansprakelijkheid voor enige schade tjdens vervoer, plaatsing, 

of anderszins na de koop van het kunstwerk.

De opdrachtgever is gehouden het geleverde kunstwerk op het 

moment van afevering te bekijken op evt. vervoersschade; is 

daar onverhoopt schade dan dient de opdrachtgever de 

verzekering daarvoor aan te spreken en Unique sculptures 

binnen één week te berichten welke schade aan het kunstwerk is

geconstateerd en waar deze zich bevindt.

Herstel van de schade zal in overleg met Unique sculptures 

moeten geschieden en is voor rekening van de opdrachtgever 

c.q. verzekering.

Betalingen:

Tenzij anders is overeengekomen zijn de door Unique sculptures 

opgegeven prijzen inclusief de b.t.w. doch exclusief overige 

hefngen, transportkosten, assurantekosten, 

verpakkingskosten en plaatsingskosten.

Bij opdrachtgeving wordt 1/3 deel van de hoofdsom van de 

opdracht per factuur van Unique sculptures door de 

opdrachtgever binnen 14 dagen na dagtekening nota voldaan. 

Voor het resterende bedrag wordt in twee termijnen een factuur

gezonden, te weten halverwege het project van vervaardiging 

en het laatste deel na levering.

Bij aankoop van een reeds bestaand kunstwerk dient de betaling

van ieder verschuldigd bedrag op de dag van levering contant of

middels overmaking binnen 14 dagen na dagtekening factuur op

het bankrekeningnr. van Unique sculptures te worden 

bijgeschreven.

Bij gebreke van tjdige betaling is de opdrachtgever, zonder dat 

hiertoe enige sommate of rechterlijk ingrijpen vereist is, in 

gebreke.

 In dat geval:

is de wetelijke handelsrente over het te betalen bedrag 

verschuldigd. Voor bedrijven is dit 8% en voor partculieren 2% 

per kalendermaand of deel daarvan.

zijn alle kosten, zowel in als buiten rechte, die door Unique 

sculptures gemaakt worden om haar rechten te waarborgen, 

voor rekening van de opdrachtgever. Daarbij zullen de 

buitengerechtelijke kosten die door de opdrachtgever 

verschuldigd zijn steeds tenminste 15% van het achterstallige 

bedrag bedragen, onverminderd het recht van Unique 

sculptures op een hogere vergoeding indien zij aantoont dat 

haar werkelijke kosten meer dan het genoemde percentage 

hebben bedragen.



is Unique sculptures gerechtgd de betrefende overeenkomst 

ontbonden te verklaren. 

Unique sculptures is daartoe ook gerechtgd ingeval de 

opdrachtgever surseance van betaling heef aangevraagd of dit 

aan hem wordt verleend, ingeval de opdrachtgever zijn 

faillissement aanvraagt of hij failliet wordt verklaard en ingeval 

onder de opdrachtgever beslag wordt gelegd op roerende 

zaken.

   blijf het kunstwerk eigendom van Unique sculptures tot de 

opdrachtgever aan alle afgesproken verplichtngen heef 

voldaan.

Intellectuele eigendomsrechten:

De kunstwerken van Marijke A.Deege, Marcus Ravenswaaij en 

Huibert Antonie Ravenswaaij Mzn. blijven te allen tjde het 

intellectuele eigendom van de kunstenaars. De in rechte 

handelende persoon voor Marcus Ravenswaaij en Huibert 

Antonie Ravenswaaij is in deze Marijke A Ravenswaaij-Deege. 

De opdrachtgever zal niets doen danwel verzuimen dat schade 

of gevaar kan opleveren of wel zich zaken toe eigenen van het 

intellectuele eigendom van de genoemde kunstenaars.

Bij het niet-nakomen van deze verplichtng door de 

opdrachtgever zal Unique sculptures de zaak onverwijld in 

handen geven van Pictorights.

Toepasselijk recht:

Deze voorwaarden en alle aanbiedingen en overeenkomsten 

waarop zij betrekking hebben zijn onderworpen aan het 

Nederlandse recht. De toepasselijkheid van enig internatonaal 

kooprecht wordt uitgesloten.

Galeriehouder

Alle door Unique sculptures geleverde kunstwerken in 

consignate en alle zaken daarbij horend zoals, brochures, 

tekeningen, schetsen, ontwerpen, digitale bestanden blijven 

eigendom blijven het intellectueel eigendom van de kunstenaars

en de haar in rechte handelende persoon in Unique sculptures.

De navolgende regels dienen dan ook te worden nagekomen:

De galeriehouder is niet bevoegd de kunstwerken te verpanden 

noch op enige andere wijze te bezwaren.

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud

geleverde kunstwerken in consignate danwel rechten daarop 

willen vestgen of doen gelden, is de galeriehouder verplicht 

Unique sculptures zo snel als redelijkerwijs verwacht mag 

worden daarvan op de hoogte te stellen.

De galeriehouder verplicht zich onder de eigendomsvoorbehoud 

geleverde kunstwerken in consignate te verzekeren tegen 

brand, ontplofngs-en waterschade alsmede tegen diefstal en 

de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te 

geven.

Door Unique sculptures geleverde beelden in consignate mogen

slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden

doorverkocht en nimmer als zekerheid c.q. borg worden 

gebruikt.

Unique sculptures zal met de galeriehouder een 

consignatecontract opmaken, waarin bepaald wordt de 

verzekering, het vervoer, de verkoop, de prijzen, de afrekening 

en de tjdsduur van de tentoongestelde werken, almede de 

reclame daarom heen.
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