
Algemene voorwaarden www.kunstroutes.info

Door het kopen van een of meerdere kunstroutes op www.kunstroutes.info geeft u te 
kennen dat u met deze algemene voorwaarden akkoord gaat.

Eigendom
De eigendomsrechten op de routebeschrijvingen en de plattegronden op 
www.kunstroutes.info berusten bij Han Horstink Diensten & Projecten te Culemborg. 
De via www.kunstroutes.info geleverde routes welke onder dit eigendomsvoorbehoud 
vallen, mogen niet worden doorgegeven aan derden en mogen niet gebruikt worden 
voor commerciële doeleinden.

Betaling en levering
De bezoeker van de website dient eerst het bij de gekozen route aangegeven bedrag 
te betalen, voordat de route kan worden gedownload. Betaling geschiedt middels 
Ideal.

Problemen met downloaden
Bezoekers die na te hebben betaald via Ideal, de route niet hebben kunnen 
downloaden of vervolgens een beschadigd bestand hebben ontvangen, kunnen dit 
kenbaar maken via het contactformulier op de website. Vermeld daarbij de gewenste 
route, de datum waarop u de betaling hebt gedaan en het nummer plus 
tenaamstelling van uw bankrekening. Indien het bedrag op onze rekening is 
bijgeschreven, zal de route zonder verdere kosten per email aan u worden 
toegestuurd.

Klachtenregeling
Klachten over de geleverde route kunnen worden kenbaar gemaakt via het 
contactformulier op de website.

Schade ontstaan tijdens het volgen van een route
Het lopen of fietsen van een kunstroute is geheel voor eigen risico. De routes lopen 
uitsluitend langs openbaar toegankelijke wegen en paden. Daar dient u uiteraard de 
gebruikelijke verkeersregels in acht te nemen en zelf te letten op uw eigen veiligheid. 
In gevallen waarin schade ontstaan tijdens het lopen of wandelen van een route  
ondanks het voorgaande redelijkerwijs door ons vergoed dient te worden, is deze te 
allen tijde beperkt tot ten hoogste honderd maal het aankoopbedrag van de route.

Belemmeringen op de route
Indien bepaalde wegen of paden op de route (tijdelijk) niet toegankelijk blijken te zijn,
kan dat ons niet worden aangerekend. Wij vragen u vriendelijk duurzame 
belemmeringen via het contactformulier op de website aan ons door te geven, zodat 
wij de betreffende route kunnen aanpassen.

Teruglevering
Het normale recht op teruglevering binnen zeven werkdagen is op grond van artikel 
6:230h lid 2 BW niet van toepassing op digitaal gekochte routebeschrijvingen.

Kunstroutes.nl is een project van Han Horstink Diensten & Projecten te Culemborg
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