
WAT IS LAPADA                               

De gouden kroonluchter symbool weergegeven in een venster of op een beurs, is het teken van het lidmaatschap
van LAPADA, de Vereniging van Art & Antiques Dealers. Sinds haar oprichting in 1974 heeft LAPADA
lidmaatschap uitgegroeid tot meer dan 600 leden is daarmee de grootste vereniging van professionele kunst-en
antiekhandelaren in het Verenigd Koninkrijk. Hoewel de meerderheid van de leden is Groot-Brittannië
gevestigd, LAPADA ook heeft momenteel 50 leden in 16 andere landen. Het lidmaatschap is alleen open voor
degenen die de vereniging voldoen aan de eisen ten aanzien van ervaring, kwaliteit van de voorraad en de kennis
van het onderwerp.Tussen hen, de leden dekken vrijwel elke discipline van de Oudheid tot de hedendaagse
beeldende kunst.

Voor informatie over het lidmaatschap, dan kunt u het telefoonnummer van de LAPADA kantoor op 020 7823
3511 of e-mail: tdalton@lapada.org of klik op om Hoe LAPADA mee .

LAPADA was de eerste antiekhandel vereniging om een __Code of Practice te introduceren, waarvan het doel is
het publiek gerust te stellen en hen het vertrouwen bij het maken van een aankoop van een lid. Alle leden zijn
overeengekomen zich te houden aan deze strikte Code of Practice en in het onwaarschijnlijke geval van een
geschil, gratis bemiddeling van de vereniging Service.

Naast de bescherming die de code van goede praktijken, moeten alle kunst-en antiekhandelaren (in tegenstelling
tot veilingmeesters die Verkoopvoorwaarden beschermen) voldoen aan de wetgeving inzake
consumentenbescherming. De LAPADA Code of Practice zorgt er ook voor dat alle artikelen te koop in de
winkel van een lid of op een beurs duidelijk moet zijn en correct geëtiketteerd met inbegrip van de prijs:
LAPADA leden niet toegestaan __om verwarrende codes te gebruiken.

Wanneer u koopt van een LAPADA lid krijgt u een schriftelijke factuur met vermelding van hun handelsnaam,
adres en telefoonnummer, de datum van verkoop, korte beschrijving van het item (s) - inclusief de geschatte
datum, alle belangrijke restauratie of verbouwing om het item Sinds originele productie - en de prijs betaald.

LAPADA is ook lid van The British Art Market Federation (BAMF) en Confederation Internationale des
Negociants en Oeuvres d'Art (CINOA) , de organisatie die internationale antiquairs 'verenigingen.

LAPADA Limited geregistreerd in Engeland No.1168440.

Maatschappelijke zetel: 29 Martin Lane, Londen EC4R 0AU.

CODE VAN DE PRAKTIJK

ALGEMENE

1. Deze Code bindt alle leden in hun omgang met klanten die kopen voor hun eigen gebruik en genot en zijn
daarom in 'de consument' wet van de goederen of diensten geleverd door de leden.

PRIJZEN

2.1 Alle goederen te koop is ten volle prijs inclusief BTW vermeld duidelijk op een etiket of ticket aan of
onmiddellijk grenzend aan het artikel in kwestie, of, waar dit ongewenst is in een bijzonder geval vanwege het
verhoogde risico van diefstal: 

2.2 (a) de volledige prijs van het artikel in kwestie wordt opgenomen op een prijslijst of voorraad boek, dat ligt
ter inzage te allen tijde tijdens kantooruren door de leden van het publiek op aanvraag, en (b) er is een
prominente Notice geplaatst in de buurt onder vermelding van 'SCHRIFTELIJKE prijzen van alle goederen
AANGEBODEN kunnen worden onderzocht op verzoek'. 



2.3 De Klant het kopen van goederen gemarkeerd met een korting is van een eerdere prijs mag aannemen dat de
lidstaten zich bewust is van en voldoen aan de huidige wetgeving op valse of misleidende prijsaanduidingen.

BESCHRIJVING en attributies

3. Het lid moet geven aan de klant zoveel mogelijk duidelijke en nauwkeurige informatie als redelijkerwijs
mogelijk is over het artikel in kwestie, en dit in de regel zijn onder andere: 
De geschatte datum of periode (bijv. Regency, Art Deco) van de fabricage of, indien gewaarmerkte / datum-
keurmerk, de werkelijke jaar; 
Het materiaal waarin het artikel voornamelijk wordt gemaakt (bijv. walnoot, brons, olieverf op doek); 
De maker of de naam van de artiest, voor zover bekend, samen met alle herkomst indien bekend; 
Elke grote restauratie of latere toevoegingen. 

4. Op een verkoop wordt omschrijving details overeengekomen, zoals aangegeven op het etiket en als mondeling
uitgewerkt (indien van toepassing) worden opgeschreven, in een correcte factuur met de naam, adres,
telefoonnummer en BTW van de lidstaten en de datum van afgifte. 

5. Klanten kunnen ervan uitgaan dat de leden zich bewust zijn van de huidige wetgeving ter bestrijding van valse
of misleidende handel omschrijvingen van de goederen of diensten, misleidende prijsaanduidingen en andere
wetgeving die gericht zijn tegen de verkoop van gestolen goederen, fraude of witwassen van geld, en de
betekenis van 'due diligence' in elk gebied, en te hebben getraind alle verkopers de juiste.

DEPOSITO

6. Indien een lidstaat accepteert een voorschot als gedeeltelijke betaling voor specifieke goederen worden
ingezameld en volledig betaald voor later, de datum en de volledige details van de transactie worden
geregistreerd met een kopie voor de klant schriftelijk, inclusief de datum waarop de volledige betaling moet zijn
gemaakt en de gevolgen van verzuim (bijvoorbeeld mogelijke verlies van de aanbetaling en het recht van
wederverkoop).

Huisbezoeken

7. De leden zijn niet toegestaan __om ongevraagde bezoeken aan particuliere lokalen.

VERLENEN VAN DIENSTEN

8. Wanneer een Lid-business in de eerste plaats is het verrichten van diensten (zoals de verpakking, verzending,
waarderingen of restauratie) te leveren aan klanten die levering geschiedt op basis van 'best practice' in de
betrokken sector en klanten zal gegeven worden in het schrijven van een offerte voor de levering in kwestie
samen met de datum en waar mogelijk de tijd van levering.

GEZAG

9. De leden hebben geen bevoegdheid om namens LAPADA of spreken, tenzij uitdrukkelijk toestemming door
de bestuurders, noch het lidmaatschap van LAPADA enige garantie van echtheid.

TAXATIES

10. Taxaties professioneel uitgevoerd (dwz tegen betaling), worden schriftelijk verstrekt, ondertekend en
gedateerd, en geformuleerd om duidelijk aan te geven of ze voor de verzekering (vervangingskosten) of voor
nalatenschappen (opbrengstwaarde).

ADVERTEREN

11. Leden moeten voldoen aan de Britse Code of Advertising en Sales Promotion en alle andere codes van
vergelijkbare status.

De Earl Howe, voorzitter

LET OP IS UITDRUKKELIJK gevestigd op het feit dat niets in deze voorwaarden voldoen, de wettelijke
rechten of plichten van de partijen INVLOED om een geschil


