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Demarketingafdeling -  Algemene verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Art. 1

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, op alle door ons aanvaarde bestel-
lingen of opdrachten, op alle onze leveringen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, tenzij en enkel in de 
mate dat een door ons aangegane schriftelijke overeenkomst van onze algemene verkoopsvoorwaarden afwijkt.
Zij zijn zelfs van toepassing wanneer de opdrachtgever andere algemene voorwaarden hanteert.
Deze voorwaarden, op of in bijlage van briefpapier, offertes, facturen of op om het even welk ander document ver-
meld, worden als geschreven aanzien en in hun geheel aanvaard door diegene die ze zonder verzet in ontvangst 
neemt.

Art.2

Onze waarborg beperkt zich, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, tot de kwaliteit van onze dien-
sten. Indien onze dienstverlening niet conform zou zijn, dan beperkt onze aansprakelijkheid zich, welke ook de 
gevolgen van de niet-conforme dienstverlening zouden zijn, tot de waarde van de niet-conforme dienstverlening, 
verminderd met de prijs van de diensten of goederen die door ons aan derden werden betaald en die door de op-
drachtgever steeds moet worden betaald. Geen enkele andere schade valt ons ten laste, zowel wat betreft de gele-
den schade door de opdrachtgever als deze geleden door een derde.

Art.3

Alleen de opdrachtgever is ten overstaan van derden aansprakelijk voor de reclame/communicatie die hij heeft be-
steld.. Dit geldt in het bijzonder – doch niet uitsluitend - voor de juiste beschrijving van zijn producten en de naleving 
van de regels inzake eerlijke handelspraktijken. Demarketingafdeling kan niet verantwoordelijk gehouden worden 
voor druk- en zetfouten. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt volledig bij de opdrachtgever.

Art.4

Demarketingafdeling behoudt het recht om originelen en copieën van de uitgevoerde projecten en grafi sche elemen-
ten te bewaren en om deze als deel van haar portfolio aan potentieel cliënteel te presenteren, inclusief via haar web-
site, facebook, Linked in, YouTube, etc.

Art. 5

Al onze facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum. Alle bedragen die op de vervaldag van de 
factuur niet zijn betaald, worden van dan af automatisch, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist, ver-
hoogd met een nalatigheidsintrest van 1 % per begonnen maand en een forfaitair bedongen schadevergoeding van 
10% van het gefactureerde totaalbedrag met een minimum van 50 Euro. Bij niet betaling op de vervaldag worden 
alle andere nog niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk eisbaar.
Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, is schuldvergelijking met tegenvorderingen uitgesloten.

Art. 6

Een factuur kan slechts geldig worden geprotesteerd indien dit schriftelijk en binnen de 8 dagen te rekenen vanaf het 
tijdstip van de ontvangst van de factuur gebeurt, zoniet wordt de factuur door ons als aanvaard beschouwd.

Art. 7

Al onze overeenkomsten worden beheerst door Belgisch recht.
Voor alle vorderingen en betwistingen betreffende de door ons uitgevoerde opdrachten zijn alleen de Belgische 
Rechtbanken en meerbepaald de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.


