ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
art 1. Aanbiedingen
Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, geldig gedurende een periode van 2 maanden – de vermelde bedragen zijn steeds
exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De offerteprijs is opgemaakt in de veronderstelling dat alle
noodzakelijke informatie ons wordt aangeleverd. Studies en meerwerken die moeten gebeuren ten gevolge van
achtergehouden of verkeerde informatie zullen in regie aangerekend worden.
Alle facturen worden opgemaakt op naam en voor rekening van de natuurlijke of gerechtspersoon die de opdracht of
bestelling heeft gegeven. Betreft het een opdracht voor een feitelijke vereniging, dan wordt de vertegenwoordiger ervan
hoofdelijk aansprakelijk gesteld in geval van wanbetaling.
art 2. Aanvang & onderbreking van het werk
Het werk wordt pas aangevangen na bevestiging bestelling of contract.
Indien er een onderbreking van de opdracht is, op verzoek van de opdrachtgever of gelijk welke andere partij, dan kan voor
werken in vaste prijs, steeds 50% van het honorarium worden aangerekend. Voor werken in regie worden alle gepresteerde
uren tot de onderbreking aangerekend.
art 3. Intellectuele eigendom
De ontwerper behoudt de intellectuele eigendom van alle documenten die hij ter uitvoering van de overeenkomst heeft
opgemaakt. De opdrachtgever mag deze documenten slechts gebruiken voor het uitvoeren der werken met het oog waarop zij
opgemaakt werden.
art 4. Uitvoeringstermijn
De uitvoeringstermijnen zijn slechts bindend indien de nodige en correcte gegevens tijdig in ons bezit zijn en indien geen
grote wijzigingen van de opdracht worden doorgevoerd.
art 5. Betalingsvoorwaarden
De klant verbindt zich ertoe de factuur te betalen binnen de 30 dagen na factuurdatum en dit van rechtswege en zonder
ingebrekestelling. Betaling van de facturen gebeurt uitsluitend aan de dienstverlener. Deze kan er geenszins toe gehouden
zijn de vereffening ervan bij derden te vorderen.
Bij niet betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder verwittiging een rente verschuldigd van 1,5 % per maand. Bij
gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag zonder ernstige reden, wordt na ingebrekestelling, waaraan binnen een
termijn van 15 kalenderdagen geen gevolg gegeven is, het schuldsaldo verhoogd met 12%, met een minimum van 250,00 euro,
zelfs bij toekennen van termijnen van respijt. Het niet betalen van een factuur op de vervaldag maakt onmiddellijk alle
andere verschuldigde sommen eisbaar, ongeacht de vooraf toegestane betalingsvoorwaarden.
art 6. Verantwoordelijkheid en scope
Adviesbureau Hilfra bvba staat niet in voor de geldelijke gevolgen van fouten, vertragingen en vergissingen van andere
betrokken partijen. Toezicht of controle op de uitvoering van de bestudeerde onderdelen maken geen deel uit van deze
opdracht, tenzij uitdrukkelijk vermeld onder het artikel “omschrijving opdracht studie”.
art 7. Verplaatsingen
Verplaatsingen buiten de Belgische landsgrenzen worden integraal tegen kostprijs doorgerekend aan de opdrachtgever.
Verblijf- en/of overnachtingonkosten worden integraal tegen kostprijs doorgerekend aan de opdrachtgever, ook als deze
binnen de Belgische landsgrenzen gemaakt worden.
art 8. Bevoegde rechtbank & Toepasselijke wetgeving
Voor alle geschillen is enkel de rechtbank van Gent bevoegd.
De algemene verkoopsvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht.
art 9. Rechtskracht van huidige voorwaarden
Enkel deze voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen partijen met uitsluiting van de voorwaarden van de klant,
tenzij deze schriftelijk en formeel door ons aanvaard worden in een regelmatig ondertekend akkoord. Indien één van deze
algemene verkoopsvoorwaarden om welke reden dan ook onwettig of onuitvoerbaar is, zullen de overige bepalingen van kracht
blijven.

