Algemene voorwaarden
Artikel 1: Algemeen
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
Skyline City:
Skyline City, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer: 24355590, BTWidentificatienummer: NL001625990B68.
Koper:
De persoon die aan Skyline City opdracht heeft verstrekt tot het vervaardigen of leveren van een
afbeelding die aangeboden wordt op www.skylinecity.info, welke bestaat uit; digitale foto(s).
Voor alle bestellingen via de webshop gelden de algemene voorwaarden die hier vermeld staan:
https://www.werkaandemuur.nl/nl/Algemene-voorwaarden/249
Bestelling/levering:
Alle door Skyline City aan koper ter beschikking gestelde zaken welke bestaat uit; digitale foto(s).
Voor alle bestellingen via de webshop gelden de algemene voorwaarden die hier vermeld staan:
https://www.werkaandemuur.nl/nl/Algemene-voorwaarden/249
Overeenkomst:
Elke overeenkomst tussen koper en Skyline City tot het verrichten van werkzaamheden door Skyline
City ten behoeve van koper en elke betaling overeenkomst die tussen koper en Skyline City zijn
overeengekomen.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Skyline City.
De webshop http://antondezeeuw.werkaandemuur.nl is onderdeel van het bedrijf Werk aan de Muur en valt
niet onder deze algemene voorwaarden).
Door het plaatsen van een bestelling, geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden
akkoord gaat. Skyline City behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het
verstrijken van de looptijd te wijzigen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of
specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Skyline City erkend. Skyline City garandeert dat het
geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
Artikel 2: Overeenkomsten en prijzen
Alle prijzen zijn in euro’s. Prijzen worden binnen de looptijd van een aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke
maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. Alle prijzen
en maatvoering op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en
zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
Een overeenkomst met Skyline City komt tot stand wanneer; koper één of meerdere digitale producten heeft
besteld en van Skyline City per e-mail, post of anderszins de download link heeft ontvangen.
Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen en/of toekomstige opdrachten.
Artikel 3: Leveringstermijn
Skyline City geeft geen levering termijnen af, maar wel levering indicaties die zoveel mogelijk in acht worden
genomen, dit is dus geen fatale termijn. Skyline City is niet aansprakelijk voor eventuele schade die koper zou
kunnen leiden als gevolg van niet op tijd leveren.
Het risico van verlies of beschadiging van de door Skyline City te leveren producten gaat op koper over, op het
moment dat deze producten feitelijk aan koper worden overhandigd.
Artikel 4: Betalingen
Betaling door koper voor digitale opdrachten is de betalingstermijn 30 dagen na order/factuurdatum. De
termijn van 30 dagen voor digitale opdrachten is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de koper, zonder
dat een nadere ingebrekestelling vereist is, in verzuim.
Artikel 5: Overmacht
Skyline City is niet aansprakelijk indien haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van
overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in
redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers,
storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in
door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen
in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Skyline City alsmede van hulppersonen,
ziekte van personeel, vakantie, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
Skyline City behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is
tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van
de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Skyline City gehouden
enige boete of schadevergoeding te betalen.
Indien Skyline City bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of
slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde en/of het
leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een
afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde en/of leverbare deel geen zelfstandige
waarde heeft.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud en gebruikersrechten
Voor digitaal werk koopt koper alleen de gebruikersrechten en niet het aangeleverde digitale foto bestand.
Skyline City blijft dus eigendom over deze bestanden en het is dan ook niet toegestaan om digitale foto
bestanden die Skyline City levert aan koper, door te verkopen of te verspreiden aan derden.
U kan alleen de gebruikersrechten voor een bepaald doel kopen.
Mocht het verspreiden aan derden noodzakelijk zijn voor het doel waar de gebruikersrechten voor zijn
aangeschaft, is dit toegestaan mits derden na het totstandkoming van doel, de digitale fotobestanden
teruggeeft aan koper of deze bestanden vernietigd.
Artikel 7: Klachten, garantie en risico-overgang
Leest de algemene voorwaarden omtrent de webshop ophttps://www.werkaandemuur.nl/nl/Algemenevoorwaarden/249
Een herstel of vervanging wordt door Skyline City slechts in behandeling genomen indien de koper het
aankoopbewijs (orderbevestiging en/of factuur) en het gebrek aan Skyline City heeft gemeld.
Op levering van digitale producten is het herroepingsrecht (afkoelingsperiode) niet van toepassing.
Het risico van verlies of beschadiging van de door Skyline City te leveren producten gaat op koper over, op het
moment dat deze producten feitelijk aan koper worden overhandigd.
Artikel 8: Aansprakelijkheid
Skyline City is niet aansprakelijk te houden voor schade welke is ontstaan nadat Skyline City is uitgegaan van
door koper verstrekte onjuiste informatie en/of onjuiste gegevens.
Artikel 9: Toepasselijk recht/bevoegde rechter
Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Skyline City en koper, welke niet in onderling
overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Rotterdam kennis,
tenzij Skyline City er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de
koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de
kantonrechter.
Artikel 10: Copyright Skyline City
Niets uit deze website mag zonder toestemming vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt in enige
vorm of op enige wijze dan ook.
Op alle teksten en afbeeldingen van Skyline City berust auteursrecht. Overname van de inhoud op de website
van Skyline City, in de vorm van de tekst, afbeeldingen en/of gebruik van de naam Skyline City is verboden.
Op alle foto’s van Skyline City berust het auteursrecht bij Skyline City. Alle rechten op de foto’s, waaronder het
copyright, zijn beschermd door de Auteurswet. Skyline City blijft dus altijd eigenaar van de foto’s. De bestelde
foto’s mogen enkel en alleen voor het opgegeven doel waarvoor zij zijn besteld, gebruikt worden. In geen geval
mogen de foto’s zonder schriftelijke toestemming van Skyline City worden vermenigvuldigd en/of openbaar
worden gemaakt tenzij dit is overeengekomen in de overeenkomst met koper. Skyline City heeft het recht om
een schadevergoeding van koper te vorderen bij onrechtmatig openbaar maken van bestelde foto’s.
Ook bij gebruik van niet bestelde foto’s die van de website af zijn gekopieerd, zal een schadevergoeding
gevorderd worden bij de aansprakelijke partijen.
Door het plaatsen van een bestelling, geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden
akkoord gaat.

