ALGEMENE VOORWAARDEN VANDERWAEREN CONSULTANCY
ARTIKEL 1. ALGEMEEN
Het aanvaarden van onze offerten, orderbevestigingen, leveringsnota's, en facturen omvat eveneens de goedkeuring van
onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, die alle eventuele aankoopvoorwaarden van de opdrachtgever vernietigen en
vervangen, behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in de orderbevestiging. Verbintenissen van welke aard ook dewelke
aangegaan werden door aangestelden van de Vanderwaeren Consultancy zijn slechts gelding na bevestiging ervan. Gegevens
van welke aard ook vermeld in prospectussen, catalogussen, prijslijsten, enz.... zijn niet bindend voor de Vanderwaeren
Consultancy, behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in de orderbevestiging. De Vanderwaeren Consultancy behoudt zich
het recht voor om wijziging aan te brengen aan haar producten en diensten dewelke beschreven worden in haar
prospectussen, catalogussen, prijslijsten, verklarende tekeningen, enz. De rechtstreekse leveringen uitgaande van
onderaannemers, toeleveranciers, enz. gebeuren volgens de voorwaarden van deze laatste, behoudens uitdrukkelijk anders
bepaald in de orderbevestiging en verstaande zijnde dat de verantwoordelijkheid van de Vanderwaeren Consultancy alleszins
begrensd is door haar onderhavige verkoopsvoorwaarden.
ARTIKEL 2 STUDIES EN ONTWERPEN
Alle door de Vanderwaeren Consultancy overgemaakte documenten in verband met studies, analyses, enz. blijven diens
eigendom en moeten hem op eerste verzoek worden terugbezorgd. Deze mogen niet zonder voorafgaandelijk schriftelijk
akkoord van de Vanderwaeren Consultancy worden medegedeeld aan derden, noch uitgevoerd worden door derden. De
intellectuele eigendom ervan blijft onverkort bij de Vanderwaeren Consultancy.
ARTIKEL 3. PRIJZEN
Alle prijzen, vermeld in de offertes en overeenkomsten, zijn berekend op grond van de muntkoersen, transporttarieven,
verzekeringstarieven, belastingen, taksen, en eventuele invoer- en douanerechten, die van kracht zijn op het ogenblik waarop
de offerte gemaakt is of de overeenkomst tot stand gekomen is. In geval deze enige wijziging ondergaan zal deze verhoging
ten laste vallen van de koper.
ARTIKEL 4. BETALINGSVOORWAARDEN
Alle betalingen dienen te gebeuren op de zetel van de Vanderwaeren Consultancy, netto zonder disconto, contant bij levering,
behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in de orderbevestiging. De aanvaarding van betalingstermijnen en/of wissels brengt
geen schuldvernieuwing met zich mede en doet geen afbreuk aan de invorderbaarheid van de schuld en de hierna vermelde
intresten en vergoedingen. Protest vermag evenmin de betaling op te schorten. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag is er
een conventionele verwijlintrest verschuldigd van 12 % per jaar op het openstaande saldo, met een minimumintrest zoals
volgt uit de bepalingen van artikel 5 WBBH. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag, zal het openstaande saldo van
rechtswege en zonder noodzaak tot voorafgaande aanmaning, verhoogd worden met 15 % op bedragen lager dan € 2.500,00
en met 10% op bedragen hoger dan € 2.500,00 ten titel van forfaitair schadevergoeding, met een minimum van € 250,00 en te
verhogen met de gemaakte kosten met betrekking tot de invordering van de schuldvordering, hieronder begrepen de erelonen
van de advocaten overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 WBBH. In geval van annulering van de opdracht is de
opdrachtgever gehouden tot een forfaitaire schadevergoeding van 30 % op de contractprijs, te verhogen met de waarde van
hetgeen op het ogenblik van de annulatie reeds uitgevoerd is.
ARTIKEL 5. LEVERING
De levering bevat enkel en alleen de diensten vermeld in de orderbevestiging en/of de professionele service overeenkomst De
leveringstermijnen worden in de mate van het mogelijke in acht genomen. Elke vertraging in de levering, hetzij door
overmacht, hetzij om welke redenen ook, brengt geen aansprakelijkheid in hoofde van de Vanderwaeren Consultancy met
zich mede en kan derhalve geen aanleiding geven tot vergoeding van welke aard ook, noch gehele of gedeeltelijke verbreking
van de overeenkomst.
ARTIKEL 6. VERPLAATSING EN VERZEKERING
De opdrachtgever zal er zorg voor dragen dat de plaats van uitvoering tijdig toegankelijk is voor de Vanderwaeren
Consultancy. De opdrachtgever staat in voor het onderschrijven van de nodige verzekeringen met betrekking tot de
uitvoering van de opdracht. De verplaatsingskosten dewelke noodzakelijk mochten blijken bij de levering van de diensten
worden door Vanderwaeren Consultancy aan de gangbare tarieven doorgerekend aan de opdrachtgever.
ARTIKEL 7. VERBINTENIS
De dienstverlening wordt beheerst door een middelen en/of inspanningsverplichting zonder waarborg van enig bijzonder
resultaat. De opdrachtgever bekomt vanwege Vanderwaeren Consultancy een advies waarop hij zelfstandig besluit en dit
zonder enige aansprakelijkheid in hoofde van Vanderwaeren Consultancy het advies of de opleiding al dan niet aan te
wenden in zijn onderneming.
ARTIKEL 8. RECHTSBEVOEGDHEID
In geval van geschil omtrent de interpretatie en/of uitvoering van de overeenkomst met de klant, zijn alleen de
Rechtbanken van het Arrondissement Leuven bevoegd om recht te spreken krachtens de Belgische Wetgeving en
handelsgebruiken. Indien een bepaalde bepaling om één of andere reden ongeldig zou bevonden worden, blijven de
overige bepalingen onverkort van toepassing en wordt de ongeldig bevonden bepaling vervangen door een de dichtst
benaderende bepaling dewelke wettelijk mogelijk is.

