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galerie@galeriehetmoment.nl

ONZE WERKWIJZE
DE GALERIE
De galerie is geopend op vrijdag en zaterdag van 11:00-17:00 uur. En op afspraak bent u altijd
welkom. Gedurende de vakantieperiodes is de galerie op meerdere dagen open. Zie hiervoor de
“OPENINGSTIJDEN” op de website.
DE KUNSTWERKEN
Wij verkopen de kunstwerken namens de kunstenaar, wij bemiddelen hierin, dragen zorg voor de
aflevering van het kunstwerk en de financiële afwikkeling ervan.
BESCHIKBAARHEID
De status van het kunstwerk wordt op de website aangepast als er verandering in ontstaat.
KOPEN
In de galerie kunt u een kunstwerk direct aanschaffen en meenemen. Afrekenen kan in de galerie
via het pin-apparaat of via een bankoverschrijving. Wij accepteren

Als u het kunstwerk on-line bestelt dan kan het kunstwerk in de galerie worden opgehaald en
worden afgerekend. Of wij sturen u een factuur voor het kunstwerk en na ontvangst van uw
betaling wordt het kunstwerk naar uw adres verzonden. De wijze van verzenden treft u aan onder
“BEZORGEN”.
RESERVEREN
U kunt een kunstwerk reserveren voor een periode van 14 dagen. Dat geeft u de mogelijkheid het
kunstwerk in de galerie te komen bezichtigen of na te denken over de aanschaf van het kunstwerk.
OP PROEF
Een proefplaatsing van een kunstwerk is mogelijk. Zo kunt u het kunstwerk ervaren in uw eigen
omgeving. Aan een proefplaatsing zijn geen kosten verbonden als u besluit tot aanschaf van het
kunstwerk. Indien u besluit af te zien van de aankoop dan vragen wij om een vergoeding van de
gemaakte verzendkosten of bezorgkosten. De duur van de proefplaatsing is maximaal 14 dagen.
BEZORGEN
Wij bezorgen kunstwerken met eigen vervoer of per pakketdienst. De kunstwerken worden goed
verpakt en verzekerd verzonden. Het moment van afleveren wordt in onderling overleg bepaald.
Indien wij zelf bezorgen zijn de bezorgkosten € 0,40 per gereden kilometer vanaf Zierikzee naar
uw adres. Voor bezorging via een pakketdienst wordt het daartoe geldende tarief gehanteerd.
Aangeschafte kunstwerken vanaf € 2.000,- worden in Nederland kosteloos geleverd.
Verzenden naar het Duitsland of België behoort tot de mogelijkheden. Afhankelijk van het soort
kunstwerk (afmeting en gewicht) en het leveringsadres brengen wij een voorstel uit voor de kosten
van bezorging naar uw adres.
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