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ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN  

1. Alleen onze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene en bijzondere voorwaarden van onze 
klanten. Iedere bestelling of opdracht heeft de onvoorwaardelijke aanvaarding van onze voorwaarden tot gevolg. 2. De 
bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen 
ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.  

3. In geval van annulatie van de bestelling of opdracht is de koper van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding ten belope 
van 12% van de waarde van de bestelling verschuldigd. Indien de verkoop een product betreft dat op maat van de klant 
gemaakt werd, kan de koop enkel geannuleerd worden mits betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 80% van de 
waarde van de bestelling. 4. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper-
installateur niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.  

5. Onze vrijwaringsplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers. 6. 
De goederen worden verzonden op risico van de koper. De vervoerkosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van 
de koper. 7. De leverings bon met handtekening geldt als bewijs dat de producten of uitvoeringen volledig volgens wens en 
volgens goedgekeurd ontwerp werden uitgevoerd en afgeleverd. 8. Bij nabestellingen kunnen kleur verschillen merkbaar zijn 
tov. de initiële bestelling. Dit gebeurt buiten onze wil om en is het resultaat van wisselende verftechnieken en kleurcomponenten 
die onze leveranciers aanwenden. 9. Het teruggeven van goederen die bewerkt zijn (bedrukt of geborduurd,...) is NIET mogelijk. 
10. Het aanvaarden van wisselbrieven of andere handelsdocumenten heeft geen schuldvernieuwing tot gevolg. 11. Indien de 
koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een 
termijn van vijftien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit- zonder voorafgaande ingebrekestelling. 12. 
De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling, geschiedt op risico van de koper of opdrachtgever. 
13. Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te 
voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden 
geëist. 14. Wij behouden ons het recht voor ons de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling 
als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de 
juridische toestand van de koper of opdrachtgever. 15. De domeinn(a)m(en) en bijhorende diensten worden jaarlijks stilzwijgend 
vernieuwd ook alle andere overeenkomsten worden - tenzij schriftelijk anders overeengekomen - verlengd met 1J. Opzeggen 
gebeurt uitsluitend schriftelijk 2 maand voor vervaldatum 16. Laattijdige betaling kan ook leiden tot schrapping van uw 
domeinn(a)m(en) en alle bijhorende diensten. Bij reactivatie worden extra kosten aangerekend. 17. Wij kunnen niet 
aansprakelijk worden gesteld voor systeem stoornissen veroorzaakt door overmacht (vb staking, overstroming, brand, 
serverstoringen, elektriciteitsonderbrekingen enz..) ook voor verlies van e-mails. Door ons gemaakte sites draaien enkel en 
alleen op onze servers en worden niet overgedragen. 18. Aanvullingen en of wijzigingen op deze verkoopsvoorwaarden kan u 
terug vinden op www.drukenweb.be/factuur/verkoopsvoorwaarden.pdf 19. Klachten betreffende de leveringen en 
dienstverleningen moeten ons schriftelijk toekomen binnen de 8 dagen na de levering of installatie en alleszins vóór de 
ingebruikname van de goederen. 20. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 8 dagen na de 
factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden. Voormelde termijn en 
formaliteit moeten op straffe van verval van verhaal nageleefd worden. 21. Alle facturen zijn strikt contant betaalbaar op de zetel 
van het bedrijf, tenzij schriftelijk anders werd bedongen en dit binnen de dertig dagen na factuurdatum. 22. In geval van gehele 
of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige reden, wordt na vergeefse ingebrekestelling, het 
schuldsaldo verhoogd met 12% met een minimum van € 125,00 zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Bij gebreke aan 
betaling van de facturen op hun vervaldag wordt een rente aangerekend van 12% per jaar en dit zonder dat een 
ingebrekestelling nodig is. 23. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen - installatie stop te zetten. 
Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als 
ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. 24. De eigendomsoverdracht van de geleverde 
goederen wordt uitgesteld tot volledige betaling van de verkoopprijs. Bij niet volledige betaling is de koper - opdrachtgever 
gehouden tot teruggave van de geleverde goederen binnen de 48u na schriftelijke ingebrekestelling. 25. Alle uitgewerkte 
marketingprojecten, fotografie en ideeën als dusdanig blijven intellectueel eigendom van druk en web op basis van offerte en 
kunnen in géén geval nog gedeeltelijk, noch in zijn geheel door personen of bedrijven worden gebruikt zonder schriftelijke 
toelating van Druk en web. 26. Druk en web heeft het recht de gebruikersvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en dit te 
melden door eenvoudige kennisgeving via de website. 27 Druk en web heeft ook het recht om de gebruiker van een site te 
beperken ingeval van misbruik van het systeem of niet heeft voldaan aan de verplichtingen en aan deze algemene 
voorwaarden.28 Druk en web is niet aansprakelijk voor schade opgelopen door een gebruiker van een website, dit door foutief 
gebruik van een klant. Deze kan hier dan aansprakelijk worden gesteld.29 Druk en web kan niet aansprakelijk gesteld worden 
wanneer er muziek met auteursrechten op een site geplaatst wordt bvb d.m.v.een videomontage. 30. In geval van betwisting 
zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Ieper bevoegd en is het toepasselijke recht het Belgische recht. Enkel de 
Belgische Rechtbanken hebben rechtsmacht.  

	


