
Algemene Voorwaarden  
 
1. Definities  
Scanologics: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
Opdrachtgever: de wederpartij of opdrachtgever van Scanologics;  
Overeenkomst: iedere overeenkomst gesloten tussen Scanologics en Opdrachtgever tot 
aankoop van goederen van Scanologics;  
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden  
 
Scanologics is gevestigd te Amsterdam, Krijn Taconiskade 444, 1087 HW.  
 
2. Algemeen  
De Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, producten en diensten uit de 
webshop van Scanologics voor zover van de Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en 
schriftelijk is afgeweken.  
De verkoper bindende overeenkomst komt tot stand door een order te plaatsen in de 
webshop.  
Algemene voorwaarden gehanteerd door Opdrachtgever of waarnaar Opdrachtgever op 
enigerlei wijze mocht verwijzen, worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij 
deze uitdrukkelijk schriftelijk door Scanologics zijn aanvaard. In geval van strijd tussen 
bepalingen uit de Overeenkomst en de tekst van de Voorwaarden, prevaleren de bepalingen 
uit de Overeenkomst. Eventuele afwijkingen van de Voorwaarden dienen uitdrukkelijk 
schriftelijk te worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten 
worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen. Indien enige 
bepaling van de Overeenkomst of de Voorwaarden ongeldig of onverbindend is wegens 
onverenigbaarheid met dwingend recht, blijft de Overeenkomst en/of de Voorwaarden voor 
het overige van kracht, en zullen partijen in goed overleg de ongeldige en onverbindende 
bepaling vervangen door een andere die wel geldig en verbindend is, en waarvan de 
rechtsgevolgen die van de ongeldige en onverbindende bepaling, mede met het oog op de 
aard en strekking van de Overeenkomst, voor zoveel mogelijk benaderen. Afbeeldingen en 
specificaties van de door Scanologics aangeboden Event zijn vrijblijvend en hebben slechts 
tot doel een algemene indruk te geven van hetgeen Scanologics te bieden heeft.  
 
3. ScanLounge 
De ScanLounge is een 3D scan installatie waarmee tegen betaling op locatie 3D scans van 
bezoekers kunnen worden gemaakt. Van deze scans worden vervolgens 3D foto's gemaakt. 
Via de webshop wordt de klant in de gelegenheid gesteld een fullcolour beeldje te bestellen 
en te laten printen. De full colour 3D beeldjes worden na opdracht en betaling geproduceerd 
en naar de opdrachtgever of klanten thuis verstuurd. De gemaakte scans worden uiterlijk 1 
keer per dag via een snelle internetverbinding door ons gedownload zodat wij de opnames 
in onze backoffice kunnen verwerken tot printbare 3D bestanden en de productie kunnen 
aansturen. De klanten worden geregistreerd bij de bestelling voorafgaand aan de scan. 
Hierbij worden de benodigde gegevens verzameld om de bestelling te kunnen versturen en 
voor nazorg. De gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt. Wel zullen de gegevens 
in onze database worden opgenomen. De beeldjes zijn decoratief van aard, wij kunnen geen 
verantwoordelijkheid nemen voor schade aan de beeldjes na levering. Waar het om gaat is 



dat we geen beeldjes kunnen vervangen die van een kast zijn gevallen, maar mocht iemand 
het pakket pas later open maken en dan constateren dat het beschadigd is aangekomen 
dan valt dit onder de onbeschadigde leveringsgarantie.  
 
Levering  
De klant ontvangt de bestelling, na bevestiging van de order, binnen uiterlijk 4 weken na de 
scan per post. In het geval dat de levertijd niet gehaald kan worden zal er pro actief contact 
met de klant contact opgenomen worden. Dit kan door ons worden opgepakt of door de 
opdrachtgever, en zal in afstemming met de contactpersoon invulling worden gegeven. De 
beeldjes worden goed verpakt verzonden. Mocht een beeldje onverhoopt beschadigd of niet 
aankomen bij de klant dan zullen wij zorg dragen voor een passende oplossing/nalevering. 
Klanten krijgen bij levering van een beeldje instructies omtrent gebruik voor een langdurig 
plezier van het beeldje.  
 
Retourneren  
Het is niet mogelijk bestelde beeldjes te retourneren. De bestelling is zo persoonlijk van aard 
dat deze buiten de geldende regels vallen omtrent de wettelijke bedenkregels. De volgende 
uitzonderingen zijn van kracht oa: Producten die gemaakt worden "overeenkomstig de 
specificaties van de consument". De 3D beeldjes zijn een fotorealistisch 3D print van de 
individu. Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn. Bijvoorbeeld foto’s van personen, 
de 3D beeldjes of sieraden met een speciale gravering.  
 
Betaling  
Door de persoonlijke aard van het product geschiedt de betaling in zijn geheel vooraf.  
 
Annulering  
Een reeds in productie genomen bestelling kan niet worden geannuleerd. 
 
Aansprakelijkheid  
Scanologics is nimmer aansprakelijk voor enige schade geleden door Opdrachtgever dan 
wel de Deelnemer(s), behoudens het hierna bepaalde. Scanologics is slechts aansprakelijk 
voor de schade ontstaan tijdens of ter gelegenheid van een toerekenbare tekortkoming in de 
uitvoering van de Overeenkomst. Scanologics is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, 
waaronder mede begrepen loonkosten en ziektekosten, indirecte schade, geleden verlies, 
gederfde winst, gederfde inkomsten of andere bedrijfsschade van de Opdrachtgever, 
ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan. Scanologics aanvaardt geen aansprakelijkheid 
voor schade waarvoor zijdens Opdrachtgever en/of een Deelnemer aanspraak op 
vergoeding bestaat uit hoofde van een mogelijk door Opdrachtgever dan wel de betreffende 
Deelnemer(s) af te sluiten dan wel een afgesloten verzekering. Opdrachtgever vrijwaart 
Scanologics voor aanspraken van (een) Deelnemer(s), die in verband met de uitvoering van 
de Overeenkomst schade heeft of hebben geleden behoudens voor zover sprake is van 
opzet of bewuste roekeloosheid van Scanologics of haar direct leidinggevenden. De in dit 
artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van Scanologics 
gelden ook ten behoeve van werknemers van Scanologics, door Scanologics ingeschakelde 
derden en door haar betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel. Scanologics is 
nimmer aansprakelijk voor diefstal van eigendommen van (een) Deelnemer(s). De 



voorafgaande bepalingen laten enige aansprakelijkheid op grond van dwingend recht 
onverlet.  
 
Rechten van intellectuele eigendom  
De in het kader van een Event of de Overeenkomst eventueel door of namens Scanologics 
gemaakte foto's, films dan wel andere materialen of (elektronische) bestanden, zijn 
eigendom van Scanologics, ongeacht of deze aan Opdrachtgever of aan derden ter 
beschikking zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Scanologics is bevoegd deze 
foto's, beelden dan wel andere materialen of (elektronische) bestanden op iedere door haar 
gewenste wijze te gebruiken, openbaar te maken en/of te verveelvoudigen. Opdrachtgever 
vrijwaart Scanologics voor aanspraken van Deelnemers of derden met betrekking tot rechten 
van intellectuele eigendom ter zake de door of namens Scanologics gemaakte foto's, films 
dan wel andere materialen of (elektronische) bestanden, die bij de uitvoering van de 
Overeenkomst zijn gemaakt of gebruikt. Het is Opdrachtgever en Deelnemers niet 
toegestaan, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van 
Scanologics, beeldmateriaal (foto's, films etc.) te maken in het kader van het Event of de 
Overeenkomst. Opdrachtgever en/of Deelnemers dien(t)(en) apart schriftelijk toestemming 
te verkrijgen voor het openbaarmaken en/of verveelvoudigen van dit beeldmateriaal. Het is 
Scanologics te allen tijde toegestaan voorwaarden te verbinden aan deze toestemming(en). 
Het is Opdrachtgever en Deelnemers nimmer toegestaan gebruik te maken van de 
intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, logo's, 
woord- en/of beeldmerken, die toebehoren aan Scanologics. 


