ALGEMENE VOORWAARDEN

OVER TIGON ART
Een Tigon is de nakomeling van mannetjestijger en een leeuwin.
In het wild komt dit dier niet voor omdat tijgers en leeuwen niet in hetzelfde leefgebied voorkomen. Een
Tigon is dus een uniek schepsel wat gevormd is door de mens. Daarbij zijn mannelijke Tigons onvruchtbaar
en kunnen deze zich niet voortplanten.
Vanuit deze kern is ook Tigon Art ontwikkeld. Elk kunstwerk van Tigon Art wordt speciaal voor de klant
gefabriceerd en is dus uniek. Daarbij bestaat elk werk van Tigon Art uit bekende en onbekende aspecten
en deze worden samengevoegd tot 1 nieuw uniek geheel. Om het unieke karakter van het werk te
waarborgen wordt elk werk van Tigon Art gelimiteerd uitgebracht.
Tigon Art, Be Unique.

ALGEMENE VOORWAARDEN.
Op alle bestellingen bij Tigon Art zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

1.

BESTELLINGEN

1.1 Als u een bestelling plaatst gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van Tigon Art.
1.2 Na het plaatsen en betalen van een bestelling ontvangt u automatisch een orderbevestiging met de door u bestelde artikelen.
1.3 Bestellingen worden per direct in behandeling genomen.

2.

PRIJZEN

2.1 Alle prijzen vertoond op de website zijn incl. 21% BTW.
2.2 Tigon Art behoudt ten alle tijden het recht om de productprijzen te wijzigen, m.u.v. reeds geplaatste bestellingen.
2.3 Aan eventuele prijsfouten in de webshop kunnen geen rechten worden verleend.

3.

BETALINGEN

3.1 Alle bestellingen kunnen via de mogelijkheden op de website worden betaald.

4.

LEVERING/VERZENDING

4.1 Alle producten worden verzonden via de door ons geselecteerde koerier.

5.

PERSOONLIJKE GEGEVENS EN PRIVACY

5.1 Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.
5.2 Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de afhandeling van de bestelling.

6.

AFWIJKINGEN IN MAAT/KLEUR

6.1 De koper is zich bewust van het feit dat er kleine kleurverschillen kunnen zijn tussen de afgebeelde producten op www.tigonart.com en
het eindresultaat. Tigon Art kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld.
6.2 Deze eventuele kleurverschillen geven geen recht tot annulering of het retourneren van de bestelling. Ook is er hierbij geen sprake van
terugbetaling van het product.
6.3 Tigon Art werkt met ca. maten. Door machinaal werk is er de mogelijkheid dat er minimale maatafwijkingen ontstaan. Deze verschillen
geven geen recht tot annulering of retourneren van de bestelling. Ook is er hierbij geen sprake van terugbetaling van het product.

7.

GEPERSONALISEERDE PRODUCTEN.

7.1 Bij gepersonaliseerde producten is Tigon Art niet verantwoordelijk voor doorgegeven typefouten.
7.2 Gepersonaliseerde artikelen kunnen niet geannuleerd worden, deze worden direct verwerkt.
7.2 Gepersonaliseerde producten kunnen in geen enkel geval geretourneerd worden.

8.

AANSPRAKELIJKHEID.

8.1 Tigon Art kan niet aansprakelijk worden gesteld bij fouten door derden.
8.2 De aansprakelijkheid van Tigon Art is beperkt tot het bedrag van het bestelde artikel.

9.

GARANTIE EN RETOURNEREN

9.1 Volgens de wet “Kopen op afstand” heeft de klant het recht om binnen 14 dagen een product te ruilen of te retourneren.
Gepersonaliseerde producten zijn uitgesloten van deze wet.
9.2 Wanneer een product retour komt neemt de klant vooraf contact op met Tigon Art.
9.3 De kosten voor het retourneren zijn voor rekening van de klant.
9.4 Bij retourneren ontvangt de klant het bedrag, excl. de verzendkosten binnen 14 dagen retour op zijn/haar rekening.
9.5 Retourzendingen worden alleen geaccepteerd als het product onbeschadigd en ongebruikt is.
9.6 Wanneer producten gebruikt worden op een andere wijze dan aangegeven, vervalt de garantie.
9.7 Alle bedrukte artikelen van Tigon Art zijn gepersonaliseerd per bestelling.
9.8 Enkel de producten die uit voorraad leverbaar zijn, zijn te retourneren.

10. COPYRIGHT
10.1 Het is verboden om zonder toestemming van Tigon Art beeld- en/of tekstmateriaal over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of
anderszins te gebruiken.

11. AUTEURSRECHT
11.1 Alle producten op www.tigonart.com worden met zorg zelf ontworpen en gemaakt. Hierdoor zijn de auteursrechten automatisch van
Tigon Art.
11.2 Het is ten strengste verboden om producten van Tigon Art na te maken of zonder toestemming van Tigon Art te verkopen.

