
Algemene voorwaarden Lindsay Arts 
 
Artikel 1  Definities 
 
In de algemene voorwaarden worden de volgende 
definities gehanteerd: 
 
1. Lindsay Arts, gevestigd in Amersfoort, KvK-nummer 

70053308 zal worden geduid als opdrachtnemer. 
2. Iedere wederpartij van Lindsay Arts zal worden aangeduid als klant. 
3. In de algemene voorwaarden zal met de definitie ‘opdracht’ iedere 

overeenkomst worden aangeduid waarvan opdrachtnemer zich tegen betaling 
van een honorarium en kosten jegens opdrachtgever verricht. 

 
Artikel 2 Algemeen 
 
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en 

overeenkomsten die opdrachtnemer richting klant doet waarbij de voorwaarden 
van toepassing zijn. Tenzij schriftelijk hiervan wordt geweken. 

2. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing als opdrachtnemer 
werkzaamheden door derden laat voldoen. 

 
Artikel 3 Offerte 
 
1. Tenzij anders opgenomen in de offerte is de offerte 14 dagen geldig.  
2. De offerte verplicht een klant niet per definitie tot het aangaan van de opdracht. 
3. De prijzen in de offerte zijn inclusief btw en eventuele andere 

overheidsheffingen. Indien er sprake is van verzendkosten zal dit middels een 
schatting apart op de offerte vermeld worden. 

4. Een offerte geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten. 
 
Artikel 4 Herroepingsrecht 
 
1. Klant heeft een bedenktijd van 14 kalenderdagen ome en fysieke aankoop uit 

de webshop te annuleren.  
2. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant het product geleverd heeft 

gekregen. 
3. Het herroepingsrecht is alleen van toepassing op fysieke producten 
 
Artikel 5 Verplichten bij herroeping 
 



1. Klant dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de 
verpakking. Product mag slechts geïnspecteerd worden zoals dat in een winkel 
is toegestaan. 

2. Schade aan het product door andere omgang dan omschrijven in lid in geeft 
opdrachtnemer recht de kosten te bereken aan klant. 

3. Klant ontvangt een bevestiging van het ontvangst van de herroeping. 
4. Verzendkosten voor het terugsturen van producten zijn voor rekening van de 

klant. 
5. Retourbetalingen worden binnen 14 dagen teruggeboekt. 
 
Artikel 6 Intellectueel eigendom 
 
1. Op alle content van opdrachtnemer rust het auteursrecht. Dit betekent dat er 

niet zonder vooraf schriftelijke toestemming te vragen er iets gekopieerd mag 
worden en elders worden gepubliceerd. 

2. Indien er in strijd gehandeld wordt met in lid 1 van dit artikel wordt gezien als 
een inbreuk op het intellectueel eigendom van opdrachtnemer 

3. Opdrachtnemer heeft dan recht op een vergoeding van minimaal € 150,- 
 


