
ALGEMENE VOORWAARDEN 4GART 
ARTIKEL	1:		ALGEMEEN	
 
4GArt is een fotostudio gevestigd en kantoorhoudende te Meindert Hobbemastraat 10 A 
9718 RP Groningen. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61957968. 
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten (offertes, facturen,  
onderhandelingen en overeenkomsten) met betrekking tot de door 4GArt te verrichten 
diensten. Het aanbod van 4GArt bestaat onder meer uit fotografie, huisstijl ontwerp, 
webdesign, online multimedia instructiefilm en verkoop van drukwerkproducten. 4GArt kan 
niet gebonden worden door handelingen en/ of mondelinge afspraken van onbevoegde derden. 
Voorts is 4GArt volledig gerechtigd de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. 
 

ARTIKEL	2:	DEFINITIES	
 
Betalingsregeling: de mogelijkheid voor de opdrachtgever om de openstaande vordering in 
termijnen aan de opdrachtnemer af te lossen.  
Maker: maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst zoals bedoeld in artikel 1 
van de Auteurswet. 
Opdrachtgever: de wederpartij van 4GArt. 
Opdrachtnemer: 4GArt oftewel de persoon die zich jegens opdrachtgever heeft verplicht tot 
het verrichten van diensten. 
Overeenkomst: de mondelinge of schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer. 
Pakket: Verzameling of combinatie van verschillende diensten 
Producten: de werken, waarop auteursrecht bestaat in de zin van de Auteurswet. 
 

ARTIKEL	3:	AANBIEDINGEN	EN	OFFERTES	
 
3.1. Met een offerte doet 4GArt een aanbod. Als de opdrachtgever het aanbod aanvaardt is er 
sprake van een overeenkomst. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden.  
3.2. De aanvaardingstermijn van een offerte bedraagt zeven dagen na dagtekening. Na deze 
termijn vervalt de offerte. Mondelinge overeenkomsten worden door 4GArt slechts bindend 
na schriftelijke bevestiging door deze of zodra 4GArt - zonder tegenwerping van de 
opdrachtgever - met de uitvoering van de opdracht of afspraken is begonnen. Al onze tarieven 
zijn inclusief omzetbelasting.  
3.3. Bij een samengestelde pakket bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van 
de totale opdracht tegen een proportionele prijs. 
 

ARTIKEL	4:	PRIJZEN,	FACTUREN	EN	BETALINGEN	
 
4.1. 4GArt brengt de door opdrachtgever verschuldigde vordering in rekening door middel 
van een factuur. De betalingstermijn wordt vermeld op de factuur. De opdrachtgever zal de 
factuur op onjuistheden controleren. Indien de opdrachtgever niet binnen 2 werkdagen na 
factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van relevante redenen heeft afgewezen en aan 
4GArt  heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend worden aangemerkt. 



Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting van 
opdrachtgever niet op.  
4.2. De betaling van de verschuldigde vordering dient binnen de betalingstermijn te 
geschieden, op de door 4GArt aan te geven wijze. Indien 4GArt de verschuldigde vordering 
niet binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn heeft ontvangen, is de opdrachtgever 
in verzuim en derhalve de wettelijke rente verschuldigd. 4GArt stuurt de opdrachtgever een 
aanmaning, waarin de opdrachtgever een redelijke termijn van 14 dagen wordt gegund om 
alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Als de opdrachtgever ook binnen de in een 
aanmaning gestelde termijn niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, kan de vordering uit 
handen worden gegeven aan een incassobureau of gerechtsdeurwaarder.  
4.3. In het geval van een betalingsregeling zal 4GArt samen met de opdrachtgever schriftelijk 
afspreken in hoeveel termijnen of fasen de overeengekomen vordering zal worden afgelost. 
4.4. Een betalingsregeling komt enkel tot stand indien 4GArt accordeert.  
4.5. In de betalingsregeling worden alle betalingsdata opgenomen. De betalingsregeling komt 
zonder nader ingebrekestelling te vervallen als een van de termijnen niet, niet volledig of niet 
tijdig is voldaan. Hierna is de volledige openstaande vordering onmiddelijk opeisbaar. 4GArt 
zal in dat geval, zonder nadere aankondiging of in gebreke stelling, incassomaatregelen en/of 
rechtsmaatregelen treffen. De extra kosten komen in dat geval geheel voor rekening van de 
opdrachtgever. 
4.6. De betaling van de regeling dient plaats te vinden op de in de regeling aan te geven wijze. 
4GArt stuurt geen acceptgiro’s. Dus de opdrachtgever dient zelf voor bijvoorbeeld storting of 
overboeking zorg te dragen. De betalingsregeling kan tussentijds worden beoordeeld waarna 
zal worden beslist of de betalingsregeling kan worden voortgezet. 
4.7. Indien de opdrachtgever wijzigingen (bijv. extra opdrachten) wenst in de oorspronkelijke 
overeenkomst, ongeacht van welke aard deze wijzigingen mogen zijn en ongeacht de wijze 
waarop deze wens kenbaar gemaakt wordt, is 4GArt gerechtigd extra kosten bij de 
opdrachtgever in rekening te brengen. 

Artikel	5:	DE	LEVERING	
 
5.1. Indien geen levertermijn is overeengekomen, wordt deze termijn in redelijkheid door 
4GArt vastgesteld.  
5.2. Digitale bestanden met fotografische producten en grafische drukwerk, worden 
afgeleverd op een door partijen afgesproken wijze (e-mail, DVD, CD, USB of post).  
 

Artikel	6:	HET	AUTEURSRECHT	
 
6.1.Op elk gecreëerde werk van 4GArt dat origineel is en een eigen kenmerk van de maker 
heeft, bestaat het auteursrecht in de zin van de Auteurswet. Elke openbaarmaking of 
verveelvoudiging van een beschermd werk zonder toestemming van 4GArt, wordt beschouwd 
als een inbreuk op het auteursrecht. 
6.2. 4GArt heeft het recht om zich te verzetten tegen openbaarmaking van het werk zonder 
vermelding van zijn naam of andere aanduiding als maker, tenzij het verzet zou zijn in strijd 
met de redelijkheid. Bij inbreuk op het auteursrecht dient de opdrachtgever een vergoeding te 
betalen voor de geleden schade. 
 
 	



Artikel	7:	AANSPRAKELIJKHEID	
 
4GArt kan op geen enkele wijze door de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de 
schade van welke aard dan ook en door wie ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband 
met door 4GArt geleverde diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of 
grove schuld van 4GArt. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot de hoogte van het 
factuurbedrag. 
	

Artikel	8:	ANNULERING	EN	NO	SHOW	
 
8.1. Voor drukwerk of andere grafische product is de opdrachtgever niet gerechtigd de 
overeenkomst te annuleren. 4GArt zal bij alle overeenkomsten direct beginnen met uitvoering 
van de opdracht en zal deze afronden zoals afgesproken.  
8.2. Voor fotosessie gelden de volgende voorwaarden: 
Annuleren kan uitsluitend schriftelijk per mail tot uiterlijk 14 dagen van te voren, de 
annuleringskosten bedragen 30% van het factuurbedrag van het pakket. Ontvangen betalingen 
worden verrekend en het te veel betaalde wordt teruggestort.  
Indien de reservering minder dan 14 dagen van te voren wordt geannuleerd, is de 
opdrachtgever 50% van het factuurbedrag verschuldigd. Ontvangen betalingen worden 
verrekend en het te veel betaalde bedrag wordt teruggestort.  
Als de opdrachtgever op de afgesproken dag niet komt opdagen bij een fotosessie, dient de 
opdrachtgever 100% van de vordering te betalen.  
 

Artikel	9:	KOPEN	OP	AFSTAND	
 
De wet (het Burgelijk Wetboek) beschermt in beginsel de opdrachtgever die op afstand een 
koopovereenkomst aangaat. 4GArt houdt zich strikt aan deze wet met dien verstande dat 
gezien het persoonlijke en unieke karakter van onze producten, de in deze wet bepaalde 
bedenktijd niet van toepassing is op onder andere producten van persoonlijke aard. 
 

Artikel	10:	EIGENDOMSRECHT	
 
De door 4GArt tot stand gebrachte tekeningen, prototypes, schetsen, video’s, foto’s of andere 
zintuigelijk waarneembare objecten, blijven eigendom van 4GArt, ongeacht of deze aan de 
opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld. Gemaakte producten zullen gebruikt 
worden als portfolio en promotie materiaal via 4Gart business sociale media en op de 
webpagina www.4gart.nl. 
 
 
 	



Artikel	11:	RECHTEN	EN	VERPLICHTINGEN	
 
10.1. Opdrachtgever is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn 
voor de correcte uitvoering van de overeenkomst, alsmede alle door 4GArt verlangde 
gegevens en informatie, tijdig en volledig aan 4GArt te verstrekken. Opdrachtgever staat in 
voor de juistheid en volledigheid van alle aan 4GArt verstrekte gegevens en informatie. 
10.2. 4GArt garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd 
onder toepassing van voldoende vakmanschap. 
10.3. Als de opdrachtgever een klacht indient over de geleverde diensten en producten, dienen 
partijen in overleg te treden om een passende oplossing te vinden. 
10.4. Indien voor de uitvoering van de opdrachten benodigde gegevens niet tijdig aan 4GArt 
zijn verstrekt, heeft 4GArt het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten of de uit de 
vertraging voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 
 

Artikel	12:	FAILLISSEMENT	EN	SURSEANCE	VAN	BETALING	
 
12.1. Elk der partijen is gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling met 
onmiddelijk ingang buiten rechte te ontbinden, indien zich een van de navolgende situaties 
voordoet: 
a. de opdrachtgever heeft surseance van betaling aangevraagd of dit wordt aan hem verleend; 
b. schuldsanering in de zin van de Wet Schuldsanering Naturlijke Personen (WSNP) aan de 
opdrachtgever wordt verleend; of 
c. de opdrachtgever vraagt (eigen) faillissement aan of de opdrachtgever wordt failliet 
verklaard.  
12.2. De partij die de overeenkomst op een van bovenstaande situaties beëindigd, zal nimmer 
tot enige schadevergoeding zijn gehouden. 
 

Artikel	13:	TOEPASSELIJK	RECHT	
 
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij 4GArt partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van 
toepassing. 


