BETINGELSER FOR KJØP AV KUNST GJENNOM KUNSTVÆRKETS NETTBUTIKK
Levering
Alle bestillinger behandles fortløpende i galleriets åpningstider og sendes snarest
mulig, senest innen 3 arbeidsdager.
-‐

Privatkunder i Norge får bestillingen tilsendt med Norgespakke dersom ikke
annet er avtalt. Porto og oppkrav kr.150,- per forsendelse kommer i tillegg til
bildeprisen.

-‐

Registrerte bedriftskunder får bestillingen tilsendt med etterfølgende faktura.
Porto kr.150,- kommer i tillegg til bildeprisen.

-‐

Bildene kan også hentes i vårt galleri i Verksgata 8 b på Bærums Verk
(kostnadsfritt).

-‐

Ved bestilling av flere bilder samtidig sender vi bildene samlet, og det belastes
kun for en forsendelse porto/oppkrav. Ved bestilling over kr. 10.000,- sender vi
fraktfritt.

-‐

Kunstværket tar ingen ekspedisjonsgebyrer i forbindelse med kjøp over
internett.

-‐

I tillegg til prisen kommer lovpålagt 5% kunstavgift til Bildende Kunstneres
Hjelpefond på arbeider/bilder over kr. 2000,-.

-‐

For International Shipping send a mail to: galleri@kunstvaerket.no

Garanti
Vi gjør vårt ytterste for å gjengi bildene mest mulig korrekt, men gjør oppmerksom på
at enkelte bilder kan variere noe i farge fra skjerm til skjerm. I noen tilfeller vil også
hvert enkelt trykk variere i farge fra hverandre.
Vi tar forbehold om skrivefeil og utsolgte bilder.
Alle bilder er signert original grafikk.
Returrett / angrefrist
Vi viser til de gjeldende regler for forbrukerkjøp, deriblant Kjøpsloven, Angrerettloven,
E-handelsloven, Markedsføringsloven, Kredittkjøpsloven og Personopplysningsloven.
Dersom varen blir skadet ved levering skal dette snarest meldes til galleriet og helst
på ankomstdagen via e-post. Det er viktig at du gir en fullstendig melding til oss på
eventuelle skader som er oppstått. Ser du at emballasjen er skadet ved
leveringstidspunktet så skal du også melde dette direkte til den som du kvitterer ut
pakken av. Om mulig ta også bilde av pakken før den pakkes opp. Dette som
dokumentasjon i forhold til Posten.

Det er 14 dagers angrefrist ved kjøp via internett. Forutsetningen er at varen leveres
tilbake i samme stand. Benytt fortrinnsvis original emballasje, da kjøper har risikoen for
skader under transport som skyldes mangelfull emballasje. Kjøper betaler returfrakt.
Kreditering kun til samme kortnummer.
For mer informasjon: www.lovdata.no

Personopplysninger
Personopplysninger behandles kun internt, og vil ikke bli gitt til tredje person.
Innramming
Bildene sendes uten ramme.

Kunstværket formidler kunst som mellommann for kunstner. Eiendomsretten til bildene
tilhører kunstner inntil hele beløpet er betalt. (Jmf. Panteloven §3-14 og 3-22).
Er det et spesielt kunstverk du er på jakt etter av kunstnerne vi representerer? Ring
eller send en mail! Det ligger kun et lite utvalg i nettbutikken, og vi har et stort utvalg i
galleriet på Bærums Verk.
Kontakt oss gjerne for mer informasjon galleri@kunstvaerket.no eller tel. 95 33 13 67.

