
   

Algemene voorwaarden 

Artikel 1. Toepasselijkheid 

1.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van levendig|dsgn zijn deze algemene 
voorwaarden van toepassing. 

1.2. Het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling houdt in dat u de 
toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. 

1.3. Er kan slechts schriftelijk worden afgeweken van deze voorwaarden, in welk geval de overige 
bepalingen van kracht blijven. 

 

Artikel 2 Het aanbod 

2.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of bepaalde voorwaarden zal dit specifiek 
vermeld worden in desbetreffende aanbieding. 

2.2 Het aanbod bevat een nauwkeurige en volledige omschrijving van het ontwerp of het product. 
Deze beschrijving zal dusdanig zijn dat hij goed beoordeeld kan worden door de koper. Evidente 
vergissingen en/of fouten in het aanbod binden levendig|dsgn niet. 

 

Artikel 3. Overeenkomst 

3.1 Een overeenkomst tussen de koper en levendig|dsgn komt pas tot stand na acceptatie van uw 
bestelling door levendig|dsgn. levendig|dsgn is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel 
bepaalde voorwaarde aan de levering te verbinden, tenzij nadrukkelijk anders bepaald. Indien een 
bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt levendig|dsgn dit mee binnen 7 ( zeven) werkdagen na 
ontvangst van de bestelling. 

3.2 levendig|dsgn behoudt zich het uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in het 
bijzonder wanneer dat op recht van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 

3.3 Het wettelijke herroepingsrecht geldt niet voor printopdrachten, ontwerpopdrachten en 
maatwerk aanbiedingen van levendig|dsgn. 

 

Artikel 4. Prijzen en betalingen 

4.1. De vermelde prijzen zijn exclusief BTW en in euro’s, exclusief verzendkosten. 

4.2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen. Indien u met betaling in gebreke bent, is 
levendig|dsgn gerechtigd om een aanmaning te sturen en/of incassokosten in rekening te brengen 
volgens de Wet Incasso Kosten. 

 

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud 

5.1 De eigendom van de geleverde producten of ontwerpen gaat over van levendig|dsgn naar de 
koper als de koper de factuur heeft voldaan voor desbetreffend aanbod. 

 



   

Artikel 6 Intellectuele eigendom 

6.1 U dient alle intellectuele industriële eigendomsrechten welke rusten op de door levendig|dsgn 
geleverde producten en/of ontwerpen geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid 

 7.1 Op de producten van levendig|dsgn zit een garantietermijn van 3 maanden. Deze garantie houdt 
in dat wanneer het gekochte product binnen deze periode mankementen vertoont zonder toedoen 
van u of deren, het zal worden gerepareerd of vervangen. 

7.2 Overschrijding van de afgesproken leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en 
geen recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de 
overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd 
dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan 
wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. 

 

Artikel 8 Slotbepalingen 

8.1 Bij levendig|dsgn wordt er gebruik gemaakt van verschillende 3D-printers. Printkwaliteit is per 
geprint product in geringe mate afwijkend, levendig|dsgn is niet aansprakelijk voor verschil in 
kwaliteit van identieke producten. Het streven blijft kwaliteit van het hoogste niveau. 

8.2 Op alle rechten, verplichtingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van 
toepassingen zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen 
zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland 

 

 


