
Algemene Voorwaarden Ilona Bal/Grphx -  
Kunstwerken

Wanneer je iets koopt via “www. grphx.design of www. etsy.com/shop/
grphxgallery", ga je akkoord met de volgende voorwaarden:

• Alle schilderijen zijn gemaakt door Ilona Bal / Grphx.  

• Alle schilderijen zijn exclusief eigendom van Ilona Bal / Grphx - KvK 

63189038. 

• Alle genoemde prijzen zijn in Europese Euro en inclusief BTW. Verzend- 

en douanekosten zijn niet inbegrepen. Lees meer hierover op de pagina 

'Verzenden en Retourneren'. 

• Wanneer je akkoord gaat met je bestelling, ga je akkoord met de betaling 

van het totale bedrag inclusief verzend- en douanekosten. 

• Schilderijen (met uitzondering van schilderijen op maat) worden 

verzonden nadat het totale aankoopbedrag op de rekening staat van 

Ilona Bal / Grphx. 

• Bij het bestellen van een schilderij op maat betaal je 50% van het totale 

bedrag vooraf. De rest betaal je na aflevering. 

• Ilona Bal / Grphx is niet verantwoordelijk voor vertragingen tijdens het 

verzendproces. 

• Schilderijen kunnen niet geretourneerd of geruild worden. Meer hierover 

lees je op de pagina 'Verzenden en Retourneren'. 

• Ilona Bal / Grphx is niet verandwoordelijk voor fouten op de website in 

teksten, afbeeldingen of prijzen en mag deze op elk moment aanpassen.

Terms and Conditions Ilona Bal/Grphx - 
Artwork

By purchasing products from “www. grphx.design and www. etsy.com/
shop/grphxgallery", you agree to the following terms and conditions:

• Ilona Bal/Grphx created all the artworks. 

• All artwork is the exclusive property of Ilona Bal / Grphx - KvK 63189038. 

• Prices shown are in European Euro and include VAT. Delivery and 

handling charges are not included. Read more about this on the 

webpage 'Shipping and Returns'. 

• On confirming your order, you agree to the payment of the purchase 

price including any delivery and handling charges. 

• Artwork (with the exception of custom commission artwork) will be 

packed & shipped once full payment has been received by Ilona Bal / 

Grphx. 

• Custom commission artwork requires a 50% deposit. The rest is paid 

upon delivery. 

• You agree not to hold Ilona Bal / Grphx liable for any delay or failure to 

deliver within the estimated time frame. 

• It's not possible to return or exchange paintings. Read more about this 

on the webpage 'Shipping and Returns'. 

• Ilona Bal / Grphx shall not be liable for any errors, mistakes or 

inaccuracies on the website and reserves the right to correct any 

errors published on the website.


