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1. DEFINITIES 
1.1. De term "Koper" betekent elke persoonof bedrijf namens wie een Werk is gekocht in de Galerij. 
1.2. De term "Kunstenaar" duidt op de auteur van een of meer werken in de zin van boek XI, titel 5 

van het Wetboek van economisch recht en/of de natuurlijke persoon die het (de) werk (en) heeft 
ondertekend en wordt vertegenwoordigd door de Galerij voor de verkoop van zijn of haar 
werken. 

1.3. De term "Levering" betekent de fysieke levering van de Werken aan de Koper, of de 
communicatie van het digitale bestand in het geval van Digitale Werken. 

1.4. De term "Werk (en)" verwijst naar een of meer artikelen (canvas, tekening, sculptuur, ...), 
installaties en/of objecten die te koop worden aangeboden door de Galerij en, indien van 
toepassing, gekocht door de Koper.  

1.5. De term "Bestelling" betekent elke bestelling die door een Koper wordt gedaan om een Werk te 
kopen. 

1.6. De term "Galerij" verwijst naar de BV eXHocet, met maatschappelijke zetel te Louis 
Bertrandlaan 102- D32, 1030 Brussel - BTW: BE 0848 335 472.  

 
2. VOORAFGAANDE AANVAARDING 
2.1. Elke Bestelling of Aankoop geplaatst bij of verzonden naar de Galerij impliceert 

noodzakelijkerwijs, als een essentiële en bepalende voorwaarde, de onvoorwaardelijke 
aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden door de Koper. Deze Algemene Voorwaarden 
maken integraal deel uit van het contract met de Koper. Ze zijn van rechtswege van toepassing 
en hebben voorrang op de eventuele algemene voorwaarden van de Koper. 

2.2. In geval van aankoop, tenzij specifieke overeenkomst, wordt de verkoop in principe gesloten 
tussen de Kunstenaar en de Koper. De definitieve factuur en het echtheidscertificaat worden 
vervolgens door de Kunstenaar aan de Koper verstrekt zodra de volledige prijs door de Galerij 
is ontvangen. 

 
3. ALGEMEEN - AANKOOP - PRIJS - LEASING 
3.1. De prijs vermeld op de prijslijst en op het bestelformulier is inclusief alle belastingen. 
3.2. De vermelde prijzen zijn exclusief logistieke en verzendkosten en betalingskosten die 

afzonderlijk worden vermeld. 
3.3. De bestelling en de verkoop worden geacht te zijn gesloten in de Galerij. 
3.4. Partijen kunnen een betaling in termijnen voorzien. Hiervoor komen de Partijen overeen met 

betrekking tot het aantal maandelijkse betalingen en het bedrag dat maandelijks op vaste 
datum moet betaald worden. In dit geval vindt de overdracht van Risico's plaats vanaf de eerste 
betaling en heeft de overdracht van de Eigendom van het werk pas plaats na ontvangst van de 
volledige prijs. Bij gebreke van betaling van een van de maandelijkse betalingen op de vaste 
termijn, zal het resterende saldo plus de verwijlinterest onmiddellijk en volledig betaalbaar zijn 
van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving. 

 
4. LEVERING 
4.1. Tenzij anders overeengekomen, worden de werken alleen geleverd na volledige betaling. 
4.2. Tenzij anders overeengekomen, gebeurt de levering in de Galerij. 
 
5. CONFORMITEIT 
Alle Werken die door de Galerij worden voorgesteld, worden te goeder trouw en zo getrouw mogelijk 
beschreven. De mogelijke afbeeldingen die de werken vertegenwoordigen, hebben echter geen 
contractuele waarde. De Galerij is niet aansprakelijk voor fouten die in de beschrijvingen van de 
Werken kunnen voorkomen.   
 
6. TERUGTREKKING - RETOUR - TERUGBETALING 
6.1. Wanneer het koopcontract van het Werk wordt uitgevoerd in de Galerij of op de gebruikelijke 

plaats van uitoefening van het beroep, heeft de Koper geen herroepingsrecht. Als de Galerij en 
de Kunstenaar bij wijze van commercieel gebaar aanvaarden om de verkoop te annuleren, blijft 
de door de Koper betaalde aanbetaling in de Galerij verworven als compensatie. 

6.2. In geval van verkoop buiten de galerij of buiten de gebruikelijke plaats van uitoefening van het 
beroep aan consumenten heeft de consument, overeenkomstig Boek VI, Titel 3 van het Wetboek 
van economisch recht, het recht om de verkoper op de hoogte te stellen dat hij afstand doet 
van de aankoop, zonder boetes en zonder enige reden, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag na 
de dag van levering van het Werk. Dit is zijn herroepingsrecht. 
De consument heeft echter geen herroepingsrecht in het geval dat hij het werk volgens 
specifieke specificaties heeft besteld, zonder dat deze elementen beperkend zijn, wanneer hij 
bijvoorbeeld om een bepaald kader van het werk vraagt, een specifieke tekening, een portret 
van zichzelf aan de kunstenaar, enz. 
De professionele koper kan geen beroep doen op dit herroepingsrecht.  
Kennisgeving van intrekking moet worden gedaan via het retourformulier dat beschikbaar is 
op de volgende website: https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-
herroeping.pdf 
Het herroepingsrecht van de consument Koper is onderworpen aan de teruggave van de 
volledige levering binnen 14 werkdagen na verzending van het bovengenoemde formulier. 
Geretourneerde werken moeten in hun originele staat worden verzonden, in hun originele 
verpakking en in perfecte staat. Na 14 dagen kan de galerij de retourzending niet meer 
accepteren en kan deze aan de afzender worden geretourneerd. 
De retourzending vindt plaats op het adres dat door de Galerij zal worden opgegeven.  
Alle verzendkosten met betrekking tot de retourzending zijn de verantwoordelijkheid van de 
consument Koper. De terugbetaling van de Bestelling vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst 
van de Werken door de Galerij, op voorwaarde dat alle retourvoorwaarden strikt zijn nageleefd. 
Het terugbetaalde bedrag is in alle gevallen beperkt tot de bedragen die daadwerkelijk door de 
consument-koper zijn betaald.  

 
 

 
7. MANDAAT VAN DE GALERIJ – GARANTIE VAN DE KUNSTENAAR 
7.1. De Galerij fungeert als agent van de Kunstenaar. Ze is niet de eigenaar van de voorgestelde 

werken en sluit de verkoop niet, behalve in geval van specifieke overeenkomst. 
7.2. De Kunstenaars garanderen dat de werken die zij via de Galerij verkopen geen zichtbare of 

onzichtbare gebreken vertonen die normaal gebruik van het Werk onmogelijk of gevaarlijk 
zouden maken. De wettelijke garantie is van toepassing. De Galerij kan niet verantwoordelijk 
worden gehouden voor eventuele zichtbare gebreken van de werken. In alle gevallen moet de 
Koper contact opnemen met de Kunstenaar, wiens gegevens door de Galerij naar de Koper 
worden verzonden indien nodig. 
Zijn uitgesloten van de garantie: de werken waarvan de schade vrijwillig of door nalatigheid is 
veroorzaakt (breuk, vochtigheid, onvoldoende temperatuur, blootstelling aan ongepast licht 
inclusief direct zonlicht, oxidatie, infiltratie van vloeistof, elektrische overspanning, brand of 
elk ander geval van overmacht) en Werken die sporen van restauratie vertonen (of herstelling 
en/of wijzigingen aangebracht door een derde partij die niet is goedgekeurd door de Galerij). 
Deze garantie is eveneens niet van toepassing voor zover de schade het gevolg is van slijtage, 
transport, verkeerde tentoonstelling of opslag van het Werk.  
In overeenstemming met deze voorwaarden dekt de garantie gegeven door de Kunstenaar een 
periode van 2 jaar vanaf de dag na de leveringsdatum van het werk, en is deze daarna niet langer 
ontvankelijk. De Koper is verplicht de Verkoper op de hoogte te stellen van het bestaan van het 
gebrek aan conformiteit in de maand vanaf de dag waarop hij het gebrek heeft geconstateerd. 

 
8. VERANTWOORDELIJKHEID EN OVERMACHT 
8.1. De Galerij kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die voorkomen in de teksten 

en foto's die worden gebruikt bij de beschrijving van de verkochte werken. De Galerij wijst elke 
verantwoordelijkheid af in geval van schade die het gevolg is van een defect of oneigenlijk 
gebruik van de verkochte werken, evenals die welke het gevolg zijn van wijzigingen 
aangebracht door de Kunstenaar of de Koper zelf. 

8.2. De Galerij en / of de Kunstenaar hebben het recht om de datum van de levering uit te stellen of 
een bestelling zonder erkenning van aansprakelijkheid op eigen initiatief te annuleren als een 
dergelijke vertraging of annulering het gevolg is van een onvoorzienbare, onoverkomelijke 
oorzaak buiten de controle van de partijen en, inclusief maar niet beperkt tot, gevallen van 
natuurrampen, epidemieën, oorlog, vordering, brand, overstroming, arbeidsongevallen, 
onderbreking of vertraging in transport, lock-ups -uit, staking of sociaal conflict in de galerij, 
de Koper, de Kunstenaar of een derde, onderbreking of exportproblemen vastgesteld door de 
overheid van het land van herkomst of enige invoerbeperkingen vastgesteld door de regering 
van het land van bestemming. Dit houdt geen recht op schadevergoeding en interesten van de 
zijde van de Koper in. 

 
9. GEEN RENUNCIATIE - ANNULERING - NIETIGHEID - WIJZIGING 
De annulatie en/of de nietigheid en/of de mogelijke onwettigheid van een van de clausules van deze 
Algemene Verkoopvoorwaarden heeft op geen enkele manier invloed op de geldigheid van de 
andere clausules, waarbij de geannuleerde bepaling moet worden vervangen door het gemeen 
recht of, in het geval van een consument-koper in de zin van het Wetboek van economisch recht, 
door de bepalingen die van toepassing zijn op dit type verkoop. 
 
10. KLACHTEN - TOEPASSELIJK RECHT - GESCHILLEN 
10.1. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden en eventuele speciale verkoopvoorwaarden zijn 

onderworpen aan de Belgische wetgeving. 
10.2. In geval van betwisting van alle of een deel van deze verkoopvoorwaarden, zoals voor die welke 

kunnen voortvloeien uit de sluiting, uitvoering en alle gevolgen van een bestelling en/of 
aankoop, zijn de rechtbanken van Brussel (België) bevoegd naar Belgisch recht.  

 
11. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS 
De Galerij is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens die zijn verzameld via 
haar website, de nieuwsbrief of het inschrijfformulier (papieren versie in de galerij) of via de actieve 
pagina's op sociale netwerken. 
Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, behalve aan technische onderaannemers, 
zoals onze hosting provider, dienstverlener of een bankinstelling in het kader van een beveiligde 
betaling. De Galerij verwerkt uw persoonlijke gegevens om te voldoen aan de noodzakelijke 
vereisten van de bestelling, klantenbeheer, personeelsbeheer, statistieken en promoties als 
onderdeel van een direct marketing (geautomatiseerde verwerking om toekomstige evenementen 
van de galerij aan te kondigen). 
De gegevens worden verzameld op basis van de toestemming (opt-in) van de betrokken persoon en 
voor de contractuele behoeften (uitvoering van de bestelling) tussen de partijen. De toestemming 
kan op elk moment op verzoek worden ingetrokken. 
In overeenstemming met de geldende voorschriften heeft u als natuurlijke persoon het recht op 
toegang tot uw persoonlijke gegevens, om deze te corrigeren, om verwijdering te verzoeken, het 
recht om hun behandeling te beperken en zich te verzetten tegen hun gebruik voor direct marketing 
doeleinden. U hebt ook het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens, dat wil zeggen dat ze 
worden gecommuniceerd in een standaard gestructureerd formaat. De uitoefening van deze 
rechten is gratis. Indien nodig, kunt u ons uw verzoek sturen om uw rechten uit te oefenen of om 
ons een probleem of probleem aan te kondigen dat betrekking heeft op uw gegevens: per e-mail: 
xavier@leneuf.gallery, per e-mail op: eXHocet BV, Louis Bertrandlaan, 102 bus D32, B-1030 Brussel. 
U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens 
(www.privacycommission.be). 
De verzamelde persoonlijke gegevens worden alleen bewaard voor de tijd die nodig is om de 
vermelde doelen te bereiken of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de galerij. 
Binnen de hierboven vermelde limieten is de Galerij daarom gemachtigd om de persoonlijke 
gegevens die u eerder aan haar hebt meegedeeld, te bewaren en te verwerken. 
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