
 

 Algemene verkoop- en dienstverleningsvoorwaarden 
Bruil & Brandsma Antiquairs B.V./ Bruil & Brandsma 
Works of Art  

Algemeen 

Definities                                
B&B: Bruil & Brandsma Antiquairs B.V./Bruil & 
Brandsma Works of Art;                                                          
Koper: de koper van een kunstvoorwerp bij B&B; 
Opdrachtgever: de opdrachtgever van een Overeenkomst 
van Opdracht of Bemiddeling aan B&B;                 
Overeenkomst: een koopovereenkomst, Overeenkomst van 
Opdracht of overeenkomst tot Bemiddeling tussen B&B en 
Koper/Opdrachtgever;                                                 
Overeenkomst van Opdracht: een overeenkomst tot taxatie 
of restauratie van een kunstvoorwerp door B&B dan wel 
een andere overeenkomst op basis waarvan B&B 
diensten/werkzaamheden voor Opdrachtgever verricht, 
inclusief consignatie;                                                                    
Bemiddeling: een overeenkomst van opdracht waarbij B&B 
zich verbindt tegen loon als tussenpersoon werkzaam te zijn 
bij het tot stand brengen van één of meer overeenkomsten 
tussen Opdrachtgever en derden. 

Artikel 1. Toepasselijkheid 
1. Deze algemene verkoop- en dienstverleningsvoorwaarden 

zijn van toepassing op alle onderdelen van de relatie tussen 
B&B en Koper/Opdrachtgever voortvloeiende uit een 
Overeenkomst die op welke wijze dan ook tussen partijen tot 
stand is gekomen. Toepasselijkheid van algemene 
voorwaarden van Koper/Opdrachtgever is uitgesloten. 
 
Artikel 2. Facturering en betaling  

1. B&B factureert aan Koper/Opdrachtgever na totstandkoming 
van de Overeenkomst. 

2. Betaling door Koper dient te geschieden binnen de 
betalingstermijn, zoals vermeld op de factuur. 

3. Bij niet tijdige betaling is Koper/Opdrachtgever ook zonder 
ingebrekestelling in verzuim. Naast wettelijke rente is 
Koper/Opdrachtgever in dat geval ook de buitengerechtelijke 
kosten verschuldigd, onverminderd het recht van B&B om de 
door haar daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening te 
brengen. 

4. Alle offertes en alle in de correspondentie met B&B 
genoemde bedragen, zijn altijd uitgedrukt in Euro en altijd 
exclusief BTW. De BTW – indien van toepassing – komt 
voor rekening van Koper/Opdrachtgever. 

5. Tenzij Koper/Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die 
niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf woonachtig 
in de Europese Unie (consument EU), kan 
Koper/Opdrachtgever in afwijking van de wet geen gebruik 
maken van het recht op verrekening of  opschorting.  

6. De domicilie van Koper/Opdrachtgever wordt vermoed te 
zijn, zijn laatst bij B&B bekende adres. Alle zaken die door 
B&B daarnaartoe zijn verstuurd, worden geacht door 
Koper/Opdrachtgever te zijn ontvangen. Het is de 
verantwoordelijkheid van Koper/Opdrachtgever om B&B op 
de hoogte te brengen en houden van de juiste contact-
/adresgegevens. 

Artikel 3. Toepasselijk recht en geschillen 
1. Op alle verbintenissen tussen B&B en Koper/Opdrachtgever 

en op deze algemene verkoop- en 
dienstverleningsvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht 
van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens 
Koopverdrag (Verdrag der Verenigde Naties inzake 
internationale koopovereenkomsten betreffende roerende 
zaken) of andere internationale regelingen en verdragen zijn 
voor de rechtskeuze volledig uitgesloten. 

2. Tenzij tussen B&B en een natuurlijk persoon die niet handelt 
in de uitoefening van diens beroep of bedrijf woonachtig in 
de Europese Unie (consument EU) een Overeenkomst tot 
stand komt, worden alle geschillen die gebaseerd zijn op of 
voortvloeien uit de Overeenkomst uitsluitend voorgelegd aan 
de bevoegde rechter te Amsterdam.  

3. Het is niet mogelijk om de rechten en plichten die 
voortvloeien uit de Overeenkomst over te dragen aan derden, 
met uitzondering van erfopvolging. 

4. Indien B&B een kunstvoorwerp wegens omstandigheden aan 
de zijde van Koper/Opdrachtgever, tijdelijk voor 
Koper/Opdrachtgever in bewaring neemt, heeft B&B het 
recht om bewaarloon in rekening te brengen van €1,00 per 
dag of bij noodgedwongen externe opslag, de werkelijke 
opslagkosten. Opslag komt voor risico van 
Koper/Opdrachtgever. Koper/Opdrachtgever dient het 
kunstvoorwerp zelf te verzekeren tegen schade, diefstal en 
vernietiging. 

Artikel 4. Aansprakelijkheid 
1. B&B is nooit aansprakelijk jegens Koper/Opdrachtgever 

voor schade, tenzij deze te wijten is aan opzet of bewuste 
roekeloosheid van B&B.  

2. Indien B&B in strijd met lid 1 van dit artikel toch 
aansprakelijk is voor schade die niet het gevolg is van opzet 
of bewuste roekeloosheid van B&B, is de aansprakelijkheid 
van B&B beperkt tot maximaal het bedrag dat B&B aan 
Koper/Opdrachtgever heeft gefactureerd voor het 
desbetreffende kunstvoorwerp.  

3. Indien B&B in strijd met lid 1 van dit artikel toch 

aansprakelijk is voor schade die niet het gevolg is van opzet 
of bewuste roekeloosheid van B&B, is B&B in geen geval 
aansprakelijk voor schade aan het kunstvoorwerp, diefstal of 
vernietiging van het kunstvoorwerp. Er rust geen 
opstalaansprakelijkheid op B&B. 

4. B&B is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade, 
vermogensschade, gevolgschade en/of indirecte schade van 
Koper/Opdrachtgever. 

5. Koper/Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie van 
B&B geen beroep meer doen indien hij niet binnen 14 dagen 
nadat hij het gebrek ontdekt of redelijkerwijze had moeten 
ontdekken bij B&B heeft geklaagd. 
 
Artikel 5. Feitelijke levering algemeen 

1. B&B kan het betreffende kunstvoorwerp naar 
Koper/Opdrachtgever verzenden of  Koper/Opdrachtgever 
kan het kunstvoorwerp ophalen. 

2. B&B geeft het Kunstvoorwerp pas voor nationale of 
internationale verzending af, nadat B&B de volledige 
betaling van haar factuur heeft ontvangen. 
 
Artikel 6. Consument EU, totstandkoming op afstand 

1. Uitsluitend indien tussen B&B en een natuurlijk persoon die 
niet handelt in de uitoefening van diens beroep of bedrijf 
woonachtig in de Europese Unie (consument EU) een 
Overeenkomst tot stand komt waarbij tot en met het moment 
van totstandkoming van de overeenkomst uitsluitend gebruik 
wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie 
op afstand, geldt het hiernavolgende: 

a) gedurende 14 dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de 
Koper het kunstvoorwerp heeft ontvangen, of de 
Opdrachtgever de Overeenkomst van Opdracht heeft 
gesloten is de  Koper/Opdrachtgever gerechtigd om de 
Overeenkomst kosteloos en zonder opgave van redenen te 
ontbinden. Deze ontbinding dient evenwel schriftelijk (per e-
mail, brief of fax) te geschieden of door middel van een 
andere daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring aan 
B&B. Het kunstvoorwerp moet op kosten van 
Koper/Opdrachtgever  binnen 14 dagen nadat ze de 
Overeenkomst heeft ontbonden worden teruggestuurd op de 
wijze zoals door B&B zal worden voorgeschreven. De kosten 
van retournering komen voor rekening van 
Koper/Opdrachtgever, daarnaast gaat het risico pas over op 
B&B op het moment dat zij het geretourneerde 
kunstvoorwerp terug geleverd heeft gekregen. 

b) de Opdrachtgever kan geen gebruik maken van 
bovengenoemd recht, indien B&B met toestemming van 
Opdrachtgever is begonnen met de uitvoering van de 
Overeenkomst van Opdracht, voordat de termijn van 14 
dagen is verstreken of indien de Opdrachtgever heeft 
verklaard afstand te doen van zijn recht op ontbinding. 
 
Artikel 7. Ontbinding 

1. In aanvulling op de wettelijke gronden voor ontbinding is 
B&B ook gerechtigd de Overeenkomst met 
Koper/Opdrachtgever zonder voorafgaande 
ingebrekestelling te ontbinden in geval van surséance van 
betaling, faillissement, ondercuratelestelling of liquidatie 
van Koper/Opdrachtgever.   
 
Artikel 8. Overig 

1. Afwijking van deze algemene verkoop- en 
dienstverleningsvoorwaarden is alleen mogelijk indien de 
betreffende afwijking schriftelijk door B&B wordt bevestigd.  

2. Een vertraging bij de uitoefening of niet-uitoefening door 
B&B van haar rechten, bevoegdheden of rechtsmiddelen in 
het kader van of in verband met de Overeenkomst kan nooit 
worden opgevat als een afstand van dat recht, die 
bevoegdheid of rechtsmiddelen. Een dergelijke afstand van 
recht moet specifiek en schriftelijk worden verleend, 
ondertekend door B&B.  

3. Nietigheid, vernietiging of onverbindendheid van één van de 
bepalingen in deze algemene verkoop- en 
dienstverleningsvoorwaarden laat de overige bepalingen in 
deze algemene verkoop- en dienstverleningsvoorwaarden 
onverlet.  
 
Verkoop 
  
Artikel 9. Levering bij verkoop 

1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn 
op de verzending bij een koopovereenkomst de CPT 
Amsterdam Incoterms® 2020 van toepassing, inhoudende 
het volgende:  

a) B&B levert het kunstvoorwerp op het volgende punt aan 
Koper: Amsterdam. Koper draagt alle risico’s van schade 
aan of verlies van de goederen vanaf het moment van deze 
levering. 

b) B&B regelt het vervoer naar de afgesproken plaats van 
bestemming en draagt de kosten gerelateerd aan dat vervoer. 
B&B sluit hiervoor een vervoerovereenkomst af. 

c) B&B regelt de douaneformaliteiten die voortvloeien uit de 
uitvoer. Voor rekening van B&B zijn ook de daaraan 
verbonden kosten, rechten en heffingen. De 
douaneformaliteiten en kosten die betrekking hebben op 
doorvoer zijn voor rekening van de Koper. Daarnaast zijn 
alle douaneformaliteiten en de daaraan verbonden kosten, 
rechten en heffingen die voortvloeien uit invoer in het land 
van bestemming voor rekening van Koper.  

d) B&B heeft jegens Koper niet de verplichting om een 

verzekeringsovereenkomst af te sluiten. Koper sluit (indien 
Koper dit wenst) zelf een transportverzekering af, vanaf het 
adres van B&B tot aan het adres van Koper.  

2. Koper heeft  een onderzoeksplicht met betrekking tot de 
mogelijkheden van export en import en de benodigde 
vergunningen. B&B geeft geen garantie dat het 
kunstvoorwerp niet aan export-/importrestricties of 
embargo’s onderhevig is. 
 
Artikel. 10. Conformiteit                 

1. Informatie zoals vermeld op de website, in een catalogus of 
brochure maakt geen onderdeel uit van de koopovereenkomst 
tussen B&B en Koper. 

2. Koper koopt het kunstvoorwerp in de staat waarin het zich 
ten tijde van de koop bevindt (‘as is’). 

3. Koper erkent dat het een feit van algemene bekendheid is dat 
kunstvoorwerpen gerestaureerd kunnen zijn.  

4. De beschrijving in de koopovereenkomst dan wel op de 
facturen betreft slechts een opinie en geen garantie of feit. 

5. Koper dient het kunstvoorwerp, voorafgaand aan het sluiten 
van de koopovereenkomst en direct bij levering nauwkeurig 
en deskundig te (laten) onderzoeken en een eigen oordeel te 
vormen over de mate waarin het kunstvoorwerp overeenkomt 
met de beschrijving hiervan of de verwachtingen die Koper 
heeft. B&B biedt daarvoor de mogelijkheid om op afspraak 
bij B&B langs te komen om het kunstvoorwerp te 
inspecteren. Indien  Koper hiervan afziet kan Koper geen 
beroep doen op eventuele non-conformiteit. 
 
Artikel 11. Overgang eigendomsrecht en risico 

1. De eigendom van het kunstvoorwerp gaat pas over op Koper, 
nadat Koper aan alle op Koper rustende verplichtingen ten 
opzichte van B&B heeft voldaan, ongeacht op welke grond 
of Overeenkomst die verplichtingen bestaan. Fysieke 
overdracht van het kunstvoorwerp doet daar niet aan af. Tot 
het moment waarop de eigendom op Koper overgaat, mag 
Koper het kunstvoorwerp niet verkopen/ verhuren/ 
verwerken/ bewerken/ restaureren/bezwaren of anderszins 
inbreuk maken op het eigendomsrecht van B&B.  
 
Overeenkomst van Opdracht 
 
Artikel 11. Overeenkomst van Opdracht/ 
Bemiddeling 

1. De Overeenkomst van Opdracht dan wel Bemiddeling tussen 
B&B en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde 
tijd en de prestaties van B&B eindigen met het versturen van 
de factuur. B&B is gerechtigd om een aanbetaling in rekening 
te brengen voorafgaand aan de uitvoering van de 
Overeenkomst van Opdracht dan wel Bemiddeling. 

2. De werkzaamheden worden uitsluitend verricht voor de 
Opdrachtgever. Derden kunnen hier geen rechten aan 
ontlenen.  

3. Een taxatie van B&B (het onderzoeken en waarderen van 
kunstvoorwerpen en het al dan niet uitbrengen van een 
taxatierapport) betreft een opinie en geen feit waar 
Opdrachtgever rechten aan kan ontlenen.  

4. Opdrachtgever dient het kunstvoorwerp dat zich voor het 
verrichten van de werkzaamheden bij B&B bevindt, binnen 
14 dagen na het eindigen van de Overeenkomst van 
Opdracht dan wel Bemiddeling, op de door B&B 
aangewezen locatie van B&B op te (laten) halen. Indien 
Opdrachtgever verzending van het kunstvoorwerp wenst, 
regelt Opdrachtgever de verzending zelf en is de verzending 
geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever. Artikel 9 
van deze algemene verkoop- en 
dienstverleningsvoorwaarden is op de Overeenkomst van 
Opdracht en Bemiddeling niet van toepassing. 

5. B&B voert de werkzaamheden die voortvloeien uit de 
Overeenkomst van Opdracht en Bemiddeling uit naar  beste 
weten en kunnen, met de kennis die B&B heeft van de 
huidige stand van de wetenschap, zonder dat B&B een 
resultaatsverplichting op zich neemt. Er rust uitdrukkelijk 
alleen een inspanningsverplichting op B&B. De 
werkzaamheden zien op de toestand van het kunstvoorwerp 
op het moment waarop de werkzaamheden worden 
uitgevoerd. 

6. B&B berekent voor de overeengekomen werkzaamheden 
een honorarium dat B&B met Opdrachtgever is 
overeengekomen, te vermeerderen met BTW. Kosten, die 
geen deel uitmaken van het honorarium, maar die verband 
houden met de uitvoering van een opdracht, kunnen aan de 
Opdrachtgever in rekening worden gebracht, daaronder 
begrepen reis- en verblijfskosten, te vermeerderen met 
BTW. Indien B&B voor de werkzaamheden substantieel 
meer tijd nodig heeft dan vooraf met Opdrachtgever is 
gecommuniceerd, brengt B&B de Opdrachtgever daarvan zo 
spoedig mogelijk op de hoogte. B&B is gerechtigd om – na 
overleg met Opdrachtgever – hulppersonen in te schakelen 
en de kosten door te berekenen aan Opdrachtgever. 

7. De Opdrachtgever heeft de plicht B&B juist en volledig te 
informeren over alle voor de werkzaamheden van B&B 
essentiële informatie. 

8. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat het kunstvoorwerp 
verzekerd is tegen schade, diefstal en vernietiging. 

9. De Opdrachtgever kan de Overeenkomst alleen opzeggen of 
ontbinden onder vergoeding van de door B&B al verrichtte 
werkzaamheden tegen het overeengekomen honorarium en 
vergoeding van eventuele andere door B&B in het kader van 
de Overeenkomst gemaakte kosten.  


