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Judith Stam Kunst 

 
ARTIKEL 1 
Definities 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
1. De Kunstenaar: Judith Stam 
2. De Klant: de natuurlijke persoon of 

rechtspersoon die met Judith Stam een 
overeenkomst aangaat. 

3. Vrij Werk: het werk dat nader is aangeduid in 
de koopovereenkomst tussen Judith Stam en 
de Klant. 

4. Werk in Opdracht: het werk dat in opdracht 
van de Klant aan Judith Stam wordt gedaan. 

5. Kunstwerk: zowel een Vrij Werk als Werk in 
Opdracht. 

 
ARTIKEL 2  
Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing 
op alle overeenkomsten, opdrachten en offertes 
gesloten met of uitgebracht door Judith Stam. 
 
ARTIKEL 3  
Totstandkoming van de overeenkomst 
Een overeenkomst komt tot stand op het moment 
dat de Klant het aanbod van Judith Stam aanvaardt. 
 
ARTIKEL 4  
Prijzen 
Alle prijzen zijn in euro´s en zijn inclusief BTW. 
 
ARTIKEL 5  
Koop van een Vrij Werk 
5.1. Bij de koop van een Kunstwerk worden 
afspraken gemaakt over: 
1. de gegevens van het Kunstwerk;  
2. de gegevens van de Klant; 
3. de wijze van betalen;  
4. de wijze van aflevering; en 
5. overige bijzonderheden. 
5.2. Het Vrije Werk wordt in overleg met de Klant 
na aanvaarding aan de Klant afgeleverd. 
5.3. Klachten over gebreken aan het gekochte Vrije 
Werk dienen bij aflevering bij Judith Stam te 
worden ingediend. Niet tijdig klagen leidt tot verlies 
van rechten. 
 
ARTIKEL 6  
Betaling 
6.1. Betaling door de Klant geschiedt op basis van 
een factuur. 
6.2. Gerekend vanaf de factuurdatum, begint de 
betalingstermijn vanaf 14 dagen te lopen. 

6.3. Bij het verstrijken van de betalingstermijn, is de 
Klant in verzuim. Vanaf de datum van het verzuim is 
de Klant wettelijke rente verschuldigd.  
6.4. De door Judith Stam in redelijkheid gemaakte 
buitengerechtelijke kosten komen voor rekening 
van de Klant. 
  
ARTIKEL 7 
Eigendomsoverdracht 
7.1. Zodra de Klant aan zijn/haar 
betalingsverplichting heeft voldaan, gaat de 
eigendom van het Kunstwerk van Judith Stam over 
op de Klant. 
7.2. Zolang de Klant de betalingsverplichting niet 
heeft voldaan, behoudt Judith Stam de eigendom 
van het Kunstwerk.  
 
ARTIKEL 8 
Werk in Opdracht 
8.1. Bij een Werk in Opdracht is de klant verplicht 
het door Judith Stam gemaakte werk af te nemen. 
8.2. Judith Stam zal, naargelang de Klant dit wenst, 
de Klant op de hoogte houden van de vorderingen 
van het Werk in Opdracht. 
  
ARTIKEL 9  
Intellectuele eigendom 
9.1. Judith Stam blijft houder van de 
auteursrechten op het Kunstwerk.  
9.2. Tenzij anders overeengekomen, heeft de Klant 
voorafgaande toestemming van Judith Stam nodig 
voor al het andere dan het kunstwerk slechts in 
zijn/haar huis/kantoor te plaatsen. 
9.3. Het is de klant verboden het Kunstwerk te 
verveelvoudigen of openbaar te maken. 
9.4. Het kunstwerk mag niet worden veranderd. 
Judith Stam heeft het recht zich te verzetten tegen 
aantasting of verminking van haar kunstwerk. 
 
ARTIKEL 10 
Toepasselijk recht en geschillen 
Op de overeenkomst en eventuele andere 
rechtsbetrekkingen tussen de Klant en Judith Stam 
is Nederlands recht van toepassing. 
 
Contactgegevens: 
Contactpersoon: Judith Stam 
Telefoon: +31 6 1250 6191 
Email: info@judithstam.nl 
Postadres: Voorstraat 114, 8715EK te Stavoren 


