ALGEMENE VOORWAARDEN TAKING WING
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn al onze
facturen betaalbaar binnen de 30 dagen na de factuurdatum.
De opdrachtgever gaat ermee akkoord dat hij op eenvoudig
verzoek zal overgaan tot betaling van een voorschot van 25%
van de geraamde waarde van de opdracht.
Onder voorbehoud van nadere begroting van de schade
overeenkomstig artikel 1794 B.W., is de opdrachtgever in geval
van annulatie van een opdracht, een forfaitaire
schadevergoeding verschuldigd, ten belope van:
a. 25 % (vijfentwintig procent) van de geraamde waarde van
de opdracht, indien de annulatie plaatsvindt, vroeger dan
zes weken voor de voorziene aanvangsdatum;
b. 50 % (vijftig procent) van de geraamde waarde van de
opdracht, indien de annulatie plaatsvindt in de periode van
zes weken tot twee weken voorafgaand aan de voorziene
aanvangsdatum;
c. 75 % (vijfenzeventig procent) van de waarde van de
bestelling, indien de annulatie plaatsvindt in de periode
van twee weken tot 1 week voorafgaand aan de voorziene
aanvangsdatum.
d. 100% (honderd procent) van de waarde van de bestelling,
indien de annulatie plaatsvindt in de laatste week voor de
voorziene aanvangsdatum.
Elk protest tegen een factuur dient schriftelijk te gebeuren
binnen de acht dagen na de factuurdatum, met vermelding
van de datum en het nummer van de factuur, alsook van de
precieze reden van protest.
Bij niet- of onvolledige betaling van de factuur binnen de
gestelde termijn, is vanaf de vervaldag van rechtswege en
zonder voorafgaande ingebrekestelling op het niet betaalde
gedeelte een verwijlrente verschuldigd ten belope van 1% (één
procent) per begonnen maand, tot aan de algehele betaling.
Bij elke niet-tijdige betaling of gehele of gedeeltelijke
wanprestatie is eveneens van rechtswege en zonder
voorafgaande ingebrekestelling, bij wege van schadebeding,
een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10%
(tien procent) van het factuurbedrag, met een minimum van
35 EUR (Vijfendertig Euro).
In deze forfaitaire
schadevergoeding zijn de onkosten verbonden aan onbetaalde
wissels of cheques evenals andere specifieke inningsonkosten
niet inbegrepen: deze worden afzonderlijk aangerekend.
Bij elke niet-tijdige betaling of gehele of gedeeltelijke
wanprestatie behouden wij ons het recht voor om alle verdere
prestaties onmiddellijk stop te zetten. Tevens behouden wij
ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en

zonder voorafgaande ingebrekestelling te beschouwen als
zijnde ontbonden door de opdrachtgever voor het geheel of
voor het nog niet uitgevoerde gedeelte.
De opdrachtgever heeft in zulk geval geen enkel verhaal, noch
enig recht op schadevergoeding voor desgevallend niet
uitgevoerde leveringen of opdrachten.
Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out en
dergelijke 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.
Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van
rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als
ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of
kennelijk onvermogen van de koper, alsook bij om het even
welke wijziging aan zijn juridische toestand.
Op onze overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van
toepassing. In geval van betwisting zijn uitsluitend de
Rechtbanken van Antwerpen en desgevallend het
Vredegerecht van het Kanton Merksem bevoegd.
Alle eventuele klachten betreffende de uitvoering van een
opdracht, moeten ons toekomen uiterlijk binnen de acht
dagen na de uitvoering. In geval van contractuele of
buitencontractuele fout, zijn wij in geen geval aansprakelijk
voor gevolgschade en is onze aansprakelijkheid voor
rechtstreekse schade beperkt tot de corresponderende
kostprijs voor de opdracht waarin de fout werd begaan.
Alle speciaal voor een opdracht gemaakte ontwerpen,
cursussen en dergelijke worden aan de opdrachtgever in
rekening gebracht, ook als deze niet het voorwerp uitmaken
van een verkoop tussen partijen en onze intellectuele
eigendom blijven.
Indien de opdrachtgever voor de opdracht bepaalde
ontwerpen, modellen, materialen, teksten of andere
instrumenten of dergelijke ter beschikking stelt, dan blijven
deze zijn eigendom. Wij kunnen echter op zulke eigendommen
van de koper/opdrachtgever een retentierecht uitoefenen tot
aan de algehele betaling van onze facturen. Voor eventueel
verlies of beschadiging, zijn wij slechts aansprakelijk als een
onbezoldigde bewaarnemer.
Indien de opdrachtgever ons verzoekt te werken volgens een
bepaalde methode, met toepassing van een bepaald procédé
of met gebruik van bepaalde teksten en materialen, dan is de
opdrachtgever uitsluitend verantwoordelijk voor aanspraken
van derden uit hoofde van modelbeschermingen,
auteursrechten of alle andere intellectuele eigendomsrechten.
Hij zal zo nodig vrijwillig in een eventueel geding tussenkomen
om ons terzake volstrekte vrijwaring te verlenen.
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