ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
1. O
 nze voorwaarden hebben voorrang op deze van de koper, behoudens uitdrukkelijke aanvaarding van onzentwege.
2. O
 m ontvankelijk te zijn moeten alle klachten geschieden binnen de twee dagen na levering bij aangetekend schrijven. Daarna wordt de
klant geacht de geleverde goederen volledig aanvaard te hebben. Er worden geen klachten aanvaard over goederen die reeds verder
werden geleverd aan derden. De garantieplicht beperkt zich in elk geval tot het gratis vervangen van niet conforme goederen.
3. A
 l onze rekeningen zijn betaalbaar te Izegem, in de maatschappelijke zetel, contant en zonder korting.
4. A
 lle sommen niet betaald op de gestipuleerde vervaldag, brengen van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig weze,
een intrest op van 12% per jaar.
5. B
 ij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag wordt het schuldsaldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling
verhoogd met 12% met een minimum van 75,00 EUR en een maximum van 1860,00 EUR, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
6. Ingeval de koper zijn betalingsverplichtingen betreffende prestaties en leveringen niet stipt op tijd is nagekomen, zijn wij niet tot verdere
prestaties en leveringen verplicht, alvorens aan deze betalingsverplichtingen werd voldaan. De niet-betaling van een effect of factuur
maakt onmiddellijk en van rechtswege en zonder ingebrekestelling alle andere schuldvorderingen tegenover de koper opeisbaar.
7. O
 nze goederen reizen uitsluitend op risico van de koper, en dit vanaf het vertrek uit ons bedrijf of vanuit het bedrijf van onze onderaannemer.
De vrachtkosten zijn ten laste van de koper.
8. A
 ls de opdrachtgever prepressmateriaal levert zonder uitgeprinte versie ervan, dan draagt de leverancier geen enkele verantwoordelijkheid
voor het resultaat van de uitbelichting. Als de opdrachtgever digitale bestanden ter beschikking stelt van de leverancier, dan moet hij
zelf de originele bestanden bewaren en is hij verantwoordelijk voor de kwaliteit ervan. Behoudens opzet of zware fout van de leverancier,
zijn personeel of onderaannemers, zullen moeilijkheden of vertraging tijdens de productie, veroorzaakt door problemen met geleverde
materialen; de leveringstermijn verlengen en de prijs verhogen met de door deze problemen veroorzaakte kosten.
9. A
 lle goederen (papier, films, digitale bestanden, informatiedragers, enz.) ons toevertrouwd door de opdrachtgever, verblijven in ons
bedrijf voor rekening en op risico van de opdrachtgever, die ons uitdrukkelijk van alle verantwoordelijkheid, van welke aard ook, ontslaat.
10. Materialen van de opdrachtgever – Verzekering: Bij schriftelijke aanvraag is de leverancier bereid alle risico’s te dekken door een
verzekering waarvan de premie ten laste van de opdrachtgever valt. Deze verzekering dekt alleen de herstelling van de schade aan het
materiaal, doch nooit enige waardevermindering die het gevolg kan zijn van deze herstelling, noch enige onrechtstreekse schade, zoals
o.a. winstderving.
11. Leveringstermijnen zijn niet bindend. Overschrijding ervan geeft de koper geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de
overeenkomst.
12. Gevallen van overmacht, die de uitvoering van de opdracht hinderen, herleiden of vertragen of die een buitengewone verzwaring
veroorzaken voor de nakoming van de door ons aangegane verbintenissen, ontheffen ons van iedere aansprakelijkheid. Zij stellen ons
in de mogelijkheid om, naargelang van het geval, hetzij de verbintenis in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering
ervan op te schorten zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
13. Bij vernietiging van een bestelling of een opdracht door onze klant, of in geval van ontbinding van de overeenkomst ten nadele van de
klant, behouden wij ons het recht voor een schadevergoeding te eisen van 33% op de totale waarde van de door ons te leveren prestaties,
dit onder voorbehoud van alle verdere schadevergoeding als naar rechte.
14. Wijzigingen in het oorspronkelijk order van welke aard ook (in de tekst, in de bewerking of plaatsing van illustraties, in de formaten, enz.)
schriftelijk of op een andere wijze door of namens de opdrachtgever aangebracht, worden aan de opdrachtgever extra gefactureerd en
verlengen de uitvoeringstermijn.
15. Een ondertekende “goed voor druk” of “goed voor uitvoering” of “akkoord” of “goed voor order” ontslaat ons van alle verantwoordelijkheid
voor de tijdens of na druk of realisatie vastgestelde fouten of weglatingen. Het hier bedoelde document blijft onze eigendom als
bewijsmiddel bij betwisting.
16. Alle ontwerpen, creaties, negatieven en reproductierechten blijven uitsluitend onze eigendom, zolang de afstand niet
uitdrukkelijk op de factuur wordt vermeld. Onder geen enkele vorm mogen ze afgedrukt worden of medegedeeld worden
aan derden. Indien een prijsaanvraag niet tot een bestelling leidt, dienen alle aan de potentiële klant overgemaakte stukken
ons onmiddellijk, zonder kosten en in goede staat teruggegeven te worden. Er wordt geen enkel gebruik ervan, op welke
manier dan ook, toegestaan. Elke schending van voorafgaande verplichting heeft een schadevergoeding tot gevolg waarvan
het minimum forfaitair is vastgesteld op 25% van de uiteindelijke contractprijs, het meer gevorderde door ons te bewijzen.
Behoudens voorafgaande overeenkomst, zijn wij er niet toe gehouden ontwerpen, tekeningen, negatieven, foto’s, dia’s, films, enz. te
bewaren.
17. Een opdracht met betrekking tot de reproductie van eender welk element dat door de opdrachtgever aangeleverd wordt en dat onder
de bepalingen van de wetgeving op intellectuele eigendom valt, impliceert dat de opdrachtgever over het reproductierecht beschikt. Hij
vrijwaart ons bijgevolg van rechtswege van elk geschil in betrekking tot dit reproductierecht.
18. Alle betwistingen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de Rechtbank te Kortrijk of van het Vredegerecht te Izegem. Aanbieding
van wissels verandert de bevoegdheid niet. Het Belgische recht is van toepassing.
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