
ALGEMENE VOORWAARDEN BOB SMIT GALLERY 

1. Definities 

In deze Algemene Voorwaarden zullen de volgende met een hoofdletter geschreven 
woorden de hierna gedefinieerde betekenis hebben. 

Bob Smit Gallery  Bob Smit Gallery, gevestigd aan de Slaak 20, 
3061 CS te Rotterdam, KvK 61456950 

Kunstenaar  de maker van het ten koop aangeboden 
kunstwerk 

Kunstwerk het werk dat nader is aangeduid in de 
verkoopbon en in de koopovereenkomst 

Koper de natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht 
geeft aan Bob Smit Gallery, een kunstwerk van 
of via Bob Smit Gallery koopt of daartoe in 
onderhandeling treedt 

Partijen Bob Smit Gallery en Koper 

Koopovereenkomst de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen Bob 
Smit Gallery en Koper ten aanzien van het 
Kunstwerk dat Koper van Bob Smit Gallery koopt 

Levering het moment dat de Koper of derde die handelt 
namens de Koper bezit neemt van en controle 
krijgt over het Kunstwerk 

Intellectuele eigendomsrechten alle rechten van intellectuele eigendom, 
aanspraken daarop en aanverwante rechten 
waar dan ook ter wereld waaronder – doch niet 
beperkt tot – auteursrechten, handelsnamen, 
databankrechten, knowhow en domeinnamen, 
met inbegrip van eventuele toekomstige 
eigendomsrechten, inclusief alle bevoegdheden 
die de betreffende nationale en internationale 
voorschriften daaraan kunnen verbinden  



2. Toepasselijke voorwaarden  

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, 
opdrachten en offertes, aangeboden door of gesloten met Bob Smit Gallery.  

2.2 Door het plaatsen van een opdracht of aankoop bij Bob Smit Gallery gaat de Koper 
akkoord met deze Algemene Voorwaarden. 

2.3 In het geval van afwijking tussen bepalingen uit de Algemene voorwaarden en enig 
ander document dat een onderdeel uitmaakt van de koop of opdracht, prevaleren de 
Algemene Voorwaarden, tenzij Bob Smit Gallery uitdrukkelijk anders schriftelijk is 
overeengekomen. 

2.4 Toepassing van de algemene voorwaarden van de Koper, ongeacht de naamgeving 
en vorm hiervan, wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders 
is overeengekomen.  

2.5 Aanpassingen of afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van 
toepassing als deze schriftelijk zijn overeengekomen.  

 
3. Totstandkoming van de Koopovereenkomst 

3.1 Een Koopovereenkomst tussen Bob Smit Gallery en de Koper komt tot stand, 
wanneer Bob Smit Gallery een opdracht of Koop van de Koper schriftelijk of per e-
mail uitdrukkelijk heeft aanvaard.  

 
4. Prijzen en kosten 

4.1 Een akkoord op een offerte wordt door Bob Smit Gallery enkel aanvaard, indien geen 
wijzingen door de Koper zijn aangebracht. Alle offertes van Bob Smit Gallery, 
ongeacht of deze op basis van normale prijzen of speciale aanbiedingen zijn, blijven 
geldig voor de periode zoals op de offerte is aangegeven. De Koper kan geen 
rechten ontlenen aan prijzen van oude offertes, prijsopgaven of prijslijsten van Bob 
Smit Gallery. 

4.2 Bob Smit Gallery is niet gebonden aan kennelijke fouten of vergissingen in zijn 
offertes. 

4.3 Tenzij anders vermeld of overeenkomsten zijn alle door Bob Smit Gallery genoemde 
prijzen in Euro’s, inclusief BTW en andere Nederlandse overheidsheffingen, maar 
exclusief buitenlandse overheidsheffingen. 

4.4 De kosten van verzending, in- en uitvoerrechten, kosten van verpakking en 
verzekering komen ten laste van de Koper, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders en 
overeengekomen.  

4.5 Een wettelijke verhoging of verlaging van de BTW of andere overheidsheffing kan 
steeds in de prijs worden doorberekend. 

 
5. Levering 

5.1 De Koper dient de volledige Koopprijs vooruit te betalen en de Levering van het 
Kunstwerk vindt niet eerder plaats dan nadat de betaling door Bob Smit Gallery 
geheel en op de overeengekomen wijze is ontvangen.  



5.2 De levering van het Kunstwerk geschiedt ofwel doordat de Koper het werk ophaalt 
op een door Bob Smit Gallery aangegeven adres, ofwel doordat Bob Smit Gallery het 
kunstwerk aanbiedt aan een bezorger op het te laten bezorgen op een door de 
Koper opgegeven adres. De kosten van vervoer zijn voor rekening en risico van de 
Koper en op de Koper rust de verplichting om op het afgesproken tijdstip aanwezig te 
zijn en het Kunstwerk aan te nemen dan wel aan te laten nemen door een daartoe 
aangewezen persoon.  

5.3 Een eventuele afgesproken leveringstermijn is nimmer te beschouwen als een fatale 
termijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.  

5.4 Het risico van verlief, diefstal, vernietiging en/of beschadiging van het kunstwerk gaat 
over op de Koper op het moment dat de Koper, of iemand die handelt namens de 
Koper, deze daadwerkelijk in het bezit krijgt. Dezelfde risico-overgang vindt plaats op 
het moment dat Bob Smit Gallery het Kunstwerk voor Levering gereed heeft en met 
de Koper de afspraak dat de overdracht zal plaatsvinden en het Kunstwerk niet 
volgens overeenkomst wordt afgehaald of wordt afgenomen. Bij niet-afname van de 
Koper komen de door Bob Smit Gallery in verband met de overeenkomst van 
afname gemaakte kosten en eventuele verder gemaakte kosten van vervoer, 
bewaring, verzekering en opslag voor rekening van de Koper. Daarnaast is de Koper 
aansprakelijk voor alle schade die Bob Smit Gallery door niet-afname lijdt.  

5.4 Indien het Kunstwerk is geleverd, terwijl de Koopprijs nog niet volledig ontvangen is, 
gaat het eigendom van het Kunstwerk pas op de Koper over, wanneer deze volledig 
aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, uit hoofde van welke 
Koopovereenkomst met Bob Smit Gallery dan ook, daaronder begrepen de betaling 
van rente en kosten zoals nader in deze Algemene Voorwaarden bepaald. De Koper 
wordt geacht het Kunstwerk voor Bob Smit te houden tot de volledige betaling heeft 
plaatsgevonden.  

5.5 Indien de Koper voordat de volledige Koopprijs van het Kunstwerk aan Bob Smit 
Gallery is betaald, het Kunstwerk geheel of gedeeltelijk aan derden verpandt of in 
eigendom tracht over te dragen, is de Koper een onmiddellijk opeisbare boete 
verschuldigd aan Bob Smit Gallery ter grootte van het nog niet aan Bob Smit Gallery 
betaalde deel van de Koopprijs, onverminderd het recht van Bob Smit Gallery op een 
volledige schadevergoeding. De Koper is bovendien gehouden om aan Bob Smit 
Gallery de gegevens van voornoemde derde(n) te verschaffen.  

5.6 Het risico van verlies, vernietiging en/of beschadiging van kunstwerken die de Koper 
aan Bob Smit Gallery ter bewerking of reparatie afgeeft, blijft bij de Koper, tenzij 
uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt bepaald.  

 
6. Overmacht 

6.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Bob Smit Gallery 
onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van 
de Koopovereenkomst reeds voorzien, waardoor de nakoming van haar 
verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd en waardoor 
de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet kan worden verlangd. Tot 
die omstandigheden worden in ieder geval gerekend: ziekte van de Galeriehouder, 
blokkade, oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, 
bezetting, tekortschieten van transporteurs, natuurrampen, slecht weer, 



blikseminslag, overstroming, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of 
gassen.  

6.2 Indien Bob Smit Gallery door overmacht niet in staat is te voldoen aan enige op haar 
rustende verplichting jegens de Koper, wordt die verplichting gedurende de termijn 
tijdens welke de overmacht voortduurt, opgeschort. Indien de overmachtstoestand 
zeven maanden heeft voortgeduurd, hebben beide Partijen het recht om de 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder enig recht op vergoeding 
van schade, kosten of eventuele rentes.  

 
7. Betaling 

7.1 Bob Smit Gallery vereist bij aankoop van een Kunstwerk een aanbetaling van 10% 
van het verkoopbedrag van het Kunstwerk.  

7.2 Indien Koper binnen drie (3) dagen afziet van de koop, dan is 5% van het volledige 
aankoopbedrag verschuldigd aan Bob Smit Gallery voor de reeds gemaakte kosten.  

7.3 Alle betalingen door de Koper moeten worden gedaan zonder enige aftrek of 
schuldvergelijking, tenzij de tegenvordering van de Koper op Bob Smit Gallery door 
Bob Smit Gallery uitdrukkelijk is erkend of in rechte is vastgesteld. De Koper heeft 
niet het recht zijn betalingsverplichting op te schorten.   

7.4 Bob Smit Gallery heeft het recht om vooruitbetaling of betaling à contant te verlangen 
indien zij daartoe aanleiding ziet.  

7.5 Door het enkele verstrijken van een termijn van 30 dagen na factuurdatum raakt de 
Koper, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim en is 
Koper over de verschuldigde bedragen vanaf de datum van verzuim een direct 
opeisbare rente van 2 % per maand of per gedeelte daarvan verschuldigd. Bob Smit 
Gallery mag voorts verdere leveringen opschorten totdat volledige betaling van alle 
verschuldigde bedragen is ontvangen.  

7.6 Alle kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten (inclusief alle kosten 
verbonden aan juridische bijstand) die voor Bob Smit Gallery verbonden zijn aan de 
handhaving van haar rechten jegens de koper komen voor rekening van de Koper. 
De buitengerechtelijke kosten worden berekend overeenkomstig het geldende tarief 
van de Nederlandse Orde van Advocaten.  

7.7 Indien ook na aanmaning betaling binnen de aangezegde andere termijn uitblijft, is 
Bob Smit Gallery bevoegd de overeenkomst naar zijn keuze geheel of gedeeltelijk 
door middel van een schriftelijke verklaring aan koper te ontbinden, zulks 
onverminderd zijn recht op schadevergoeding. 

 
8. Ontbinding 

8.1 Indien de Koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die 
voor hem uit de Koopovereenkomst mocht voortvloeien, alsmede ingeval 
faillissement of (voorlopige) surseance van betaling van de Koper, is de Koper 
zonder ingebrekestelling in verzuim en is Bob Smit Gallery gerechtig om zonder 
rechterlijke tussenkomst: 
• De uitvoering van de Koopovereenkomst op te schorten totdat het voldoen van 

deze verplichting naar het oordeel van Bob Smit Gallery voldoende zeker is 
gesteld; en/of 



• Elk van de Koopovereenkomsten die Bob Smit Gallery met de Koper heeft 
gesloten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd de 
overige rechten van Bob Smit Gallery en zonder dat Bob Smit Gallery tot enige 
schadevergoeding is gehouden.  

8.2  In alle in het vorige lid genoemde gevallen zijn alle vorderingen van Bob Smit Gallery 
op de Koper onmiddellijk en geheel opeisbaar en is Bob Smit Gallery gerechtigd om 
het betreffende onbetaald gebleven Kunstwerk terug te vorderen. In dat geval zullen 
Bob Smit Gallery en haar gemachtigde gerechtigd zijn om de gebouwen van de 
Koper te betreden teneinde die Kunstwerken in bezit te nemen teneinde Bob Smit 
Gallery in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren. Alle kosten van 
verhaal zijn voor rekening van de Koper en kunnen verrekend worden met reeds 
betaalde bedragen.  

9. Garantie 

9.1  De Koper koopt het Kunstwerk in de staat waarin het zich ten tijde van de Koop 
bevindt. De Koper dient zich tevoren op de hoogte te stellen van de staat waarin het 
Kunstwerk zich bevindt. Bij het ondertekenen van een Koopovereenkomst gaat de 
koper akkoord met de huidige staat van het Kunstwerk. 

9.2  Eventuele klachten omtrent non-conformiteit van het Kunstwerk dienen op straffe van 
verval van rechten binnen twee maanden na afname of na het ontstaan van de 
schade schriftelijk aan Galerie Bob Smit bekend te worden gemaakt.  

9.3  Het feit dat een Kunstwerk gebreken vertoont, geeft de Koper in geen enkel geval 
het recht om betaling op te schorten of om dit te verrekenen met het te betalen 
factuurbedrag voor enige andere Kunstwerken die aan de Koper zijn geleverd.  

9.4  Bob Smit Gallery garandeert de echtheid van het Kunstwerk. Bij de aankoop van een 
werk wordt er een document van echtheid ondertekend door zowel de Kunstenaar 
als Bob Smit. 

9.5  De Koper is aansprakelijk voor schade bij onjuiste of onoordeelkundig behandeling 
van het Kunstwerk, het niet in de juiste condities plaatsen van het Kunstwerk, door 
gebrek aan inlijsting of onvoldoende beschermingsmaatregelen.  

9.6  Indien naar het redelijke oordeel van Bob Smit Gallery genoegzaam is aangetoond 
dat het Kunstwerk is beschadigd en dat Bob Smit Gallery daarvoor aansprakelijk is, 
zal de Bob Smit Gallery en/of Kunstenaar de keus hebben: 
• het betreffende Kunstwerk te repareren; 
• de Koper een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te 

verlenen; 
• de Koopovereenkomst te ontbinden; of 
• een ander Kunstwerk in dezelfde prijscategorie aan te bieden.  
Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal Bob Smit Gallery 
ter zake van haar verplichtingen jegens de Koper volledig zijn gekweten. 

9.7  In het geval dat door Bob Smit Gallery en/of de Kunstenaar aan een Kunstwerk 
reparatiewerkzaamheden worden verricht, blijft dit kunstwerk voor risico van de 
Koper.  

9.8 Elke verplichting tot het betalen van schadevergoeding door Bob Smit Gallery, op 
welke grond dan ook, is ten alle tijd beperkt tot de daadwerkelijk betaalde 
aanschafwaarde van het Kunstwerk.  



 
10. Privacy Koper 

10.1  Bob Smit Gallery behandelt alle persoonsgegevens die zij ontvangt van de Koper als 
persoonlijk en vertrouwelijk. Bob Smit Gallery gebruikt de persoonsgegevens voor de 
uitvoering van de Koopovereenkomst en de betaling en levering van de producten en 
om de Koper op de hoogte te stellen van verdere vorderingen van Bob Smit Gallery 
of van de Kunstenaar van wie Koper een Kunstwerk heeft aangekocht. 

 
11. Auteursrecht 

11.1 Het auteursrecht op het Kunstwerk behoort toe aan de Kunstenaar. Het auteursrecht 
op de catalogus, brochures en dergelijke behoort toe aan Bob Smit Gallery. Het 
auteursrecht wordt zowel door de Kunstenaar als door Bob Smit Gallery uitdrukkelijk 
voorbehouden. 

11.2 Het is de Koper niet toegestaan het door hem gekochte Kunstwerk openbaar te 
maken en/of te verveelvoudigen. Bob Smit Gallery kan bemiddelen tussen 
Kunstenaar en Koper indien de Koper tot openbaarmaking en/of verveelvoudigen 
van het Kunstwerk wenst over te gaan.  

 
12. Verrekening 

12.1 Verrekening door de Koper van een vordering van Bob Smit Gallery met vorderingen 
van Koper op Bob Smit Gallery is slechts toegestaan voor zover de vordering door 
Bob Smit Gallery uitdrukkelijk is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.  

 
13.  Overige bepalingen 

13.1 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden dan wel van de 
Koopovereenkomst nietig of vernietigbaar is op grond van het toepasselijk recht, 
blijven de andere bepalingen volledig van kracht. Partijen zullen in dat geval met 
elkaar in overleg treden en een wel toegestane bepaling overeenkomen welke zo 
veel mogelijk de strekking van de oorspronkelijke bepaling zal benaderen. De door 
partijen gezamenlijk overeengekomen bepaling zal als dan worden geacht de 
oorspronkelijke bepaling te hebben vervangen. 

 
14.  Toepasselijkheid van het recht en geschillen 

14.1 De Koopovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van 
het Weens Koopverdrag van 1980 wordt uitgesloten. Alle geschillen voortvloeiende 
uit of verband houdende met de Koopovereenkomst zullen in eerste aanleg 
uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam. 

 
 

 
 


