Factuurvoorwaarden
schadebeding instellen en (online) distributie langs
Artikel 1
gerechtelijke wegen laten stoppen.
De factuur dient betaald te worden binnen de 14
kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn Artikel 7
brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de
interesten op gelijk aan 10 %, alsmede (evenzeer van
inlichtingen,teksten,foto's en afbeeldingen welke ons
rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire
verstrekt wordt. Hij wordt geacht er eigenaar van te zijn of
vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een
er de auteursrechten van verworven te hebben. Wij wijzen
minimum van EUR 25) als schadebeding.
alle verantwoordelijkheid af inzake gebeurlijke vervolging
wegens namaak of inbreuk van de auteursrechten.
Artikel 2
Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van
Artikel 8
onze voorwaarden.
Ingeval mijn aanbod, termijnen van uitvoering voorziet,
worden deze enkel gegeven ten titel van inlichting en
Artikel 3
kunnen deze geen aanleiding geven tot schadevergoeding
In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht bij niet-naleving.Nochtans mag de opdrachtgever 30 dagen
van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement na de vooropgestelde begindatum der werken mij
van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend
sommeren de werken uit te voeren binnen de 30 dagen
anders voorschrijft.
daaropvolgend en bij niet respecteren van deze termijn zal
de overeenkomst van rechtswege ontbonden worden,
Artikel 4
zonder enige schadevergoeding van gelijk welke aard kan
In de gevallen waarin de wet van 1 september 2004
gevorderd worden, zonder enige schadevergoeding van
betreffende de bescherming van de consumenten bij
gelijk welke aard kan gevorderd worden. Hetzelfde geldt
verkoop van consumptiegoederen geen toepassing vindt, is voor de leveringen. Leveringsdaa worden steeds in de
de volgende regeling van toepassing : door de
offerte bij benadering gegeven.De hierboven vermelde
inontvangstname of het meenemen van de goederen erkent sommatieprocedure dient strikt te worden toegepast.
de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan
zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere Artikel 9
gebreken moet de koper binnen de maand na het ontdekken Wij behouden ons het recht voor de uitvoering van werken,
ervan aan de verkoper schriftelijk melden.
afhankelijk te stellen van betaling van een voorschot van
Speelt de eerder aangehaalde wet wel, dan moet de klant minimum 30%. Bij eenzijdige contractbreuk door de
ons op de hoogte stellen van het gebrek aan
opdrachtgever om het even welke reden, blijft het voorschot
overeenstemming binnen de twee maanden vanaf de dag
in ons voordeel behouden.
waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, dit alles
op straffe van verval.
Artikel 10
Door de mondelinge aanvaarding van het geleverde werk of
Artikel 5
het meenemen of inontvangstnemen van de
Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of bestelde goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de
indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van
kan vinden, is deze aan ons een schadevergoeding
enig zichtbaar gebrek.Alle klachten betreffende zichtbare
verschuldigd ten bedrage van 20 % van het totaalbedrag
gebreken dienen gegrond en behoorlijk gemotiveerd in ons
van de bestelling. Indien wij zelf de overeenkomst
bezit te zijn binnen de 10 dagen na levering van de
verbreken of annuleren of indien de overeenkomst door ons prestaties.
toedoen wordt verbroken is de klant, voor zover deze een
consument is, gerechtigd op eenzelfde vergoeding lastens Artikel 11
ons.
Alle bestellingen die worden overgemaakt voor rekening
van een derde ook indien zij aan deze laatsten dienen
Artikel 6
gefactureerd te worden, verbinden de opdrachtgever, die
Alle geleverde ontwerpen, stukken en realisaties blijven
tevens verantwoordelijk is voor de betaling, indien de derde
eigendom van de uitvoerder tot zolang er niet is overgegaan in gebreke mocht blijven.
tot volledige betaling. Alle auteursrechten die voortvloeien
uit door ons gerealiseerde producties blijven eigendom van
Webpool en worden pas overgedragen aan de opdrachtgever
na betaling van het factuurbedrag of indien anders
schriftelijk is overeengekomen.
Niet betaling kan ertoe leiden dat we voor derving een

