Verkoopsvoorwaarden
Art. 1:
Behoudens anders luidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze algemene
voorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen en die voorrang behouden op de eventuele eigen
aankoopvoorwaarden van de klant.
Art. 2:
Bestellingen van minder dan € 50 netto worden niet aanvaard. Alle offertes zijn vrijblijvend en exclusief BTW. Officiële
prijswijzingen zoals voorzien door wettelijke beschikkingen kunnen automatische overeenstemmende wijzingen van de in het
contract vastgelegde prijzen meebrengen. Deze evenredige verhoging kan ook van toepassing zijn op een gedeelte van de bestelling
of opdracht.
Art. 3:
Het vervoer of de verzending van onze goederen met om het even welk vervoermiddel is op risico van de bestemmeling, zelfs
wanneer dit franco geschiedt.
Art. 4:
Wanneer wij als tussenpersoon optreden beperkt de waarborg op de door ons geleverde goederen zich tot deze toegekend door de
leverancier of fabrikant.
Art. 5:
Al onze facturen zijn contant betaalbaar op het adres vermeld op de factuur, tenzij anders bedongen wordt tussen beide partijen.
Art. 6:
Alle goederen en werken die niet volledig betaald zijn blijven in hun totaliteit onze volledige eigendom bij afwijking van art. 1583 van
het Burgerlijk Wetboek. Eventueel betaalde voorschotten dienen dan als vergoeding voor kosten- en winstverdeling.
Art. 7:
Live Streaming van Events:
In geval van een niet of slecht werkende internet aansluiting ligt alle verantwoordelijkheid bij de leverancier van deze service.
Webman bvba kan op geen enkel vlak worden verantwoordelijk gesteld om het niet uitzenden van een event door gebrek aan een
slechte of defecte internet aansluiting of satelliet verbinding. Tevens zijn wij niet verantwoordelijk voor het uitvallen van de
Livestream servers. Ook bij satellietverbinding is Webman bvba niet verantwoordelijk voor slechtwerkende verbindingen.
Bij een slechte 4G verbinding ligt de verantwoordelijkheid niet bij Webman bvba liggen. Tevens zijn wij niet verantwoordelijk voor
het niet doorgaan van een live streaming bij slechte weersomstandigheden.
Art. 8:
Niet tijdige betaling geeft ons het recht verdere leveringen en werken te staken teneinde de tegoeden niet verder te laten oplopen
en dit zonder ingebrekestelling van onzentwege.
Art. 9 :
Bij ondertekening van de verkoopsovereenkomst wordt een bedrag van 50% gefactureerd.
Materialen voor het maken van de website worden zo vlot mogelijk doorgegeven, dit wil zeggen binnen een termijn van 3 weken,
zodat de afwerking van de bestelling binnen de twee maanden kan gebeuren. Na het verstrijken van 60 dagen wordt er opnieuw
50% van het bedrag gefactureerd, na 75 dagen wordt de resterende gefactureerd.
In elke prijsofferte is een uitwerking van maximaal twee concepten inbegrepen zodat de derde uitwerking een extra kost a ratio van
de werking inhoud. Het leveren van goederen op een latere dan voorziene datum kan nooit een reden tot afbestelling of verbreking
van de overeenkomst inhouden noch recht geven op enige schadevergoeding.
Art. 10 :
Bij verzuiming van contante betaling of bij niet-betaling op de voorziene vervaldag , zal zonder enige ingebrekestelling van
rechtswege op het factuurbedrag een conventionele intrest verschuldigd zijn van 1% per maand , of 12% op jaarbasis, te rekenen
vanaf de dag van afgifte van de factuur of vanaf de voorziene vervaldag. Elke begonnen maand zal als volledige maand aangerekend
worden. Bovendien zal het factuurbedrag rechtswege en zonder ingebrekestelling , ten titel van forfaitair en onherroepelijk beding,
verhoogd worden met 10% met een minimum van 100€. als schade vergoeding voor de vertraging. Naast deze vergoeding zijn door
de koper eveneens verschuldigd de verwijlintresten en de invorderbare kosten van een gerechtelijke procedure
Hosting contracten en domeinregistraties dienen 60 dagen voor vervaldatum schriftelijk te worden opgezegd zo niet worden ze
automatisch verlengt.
Art. 11 :
In het geval van niet doorgaan of het ontbinden van de overeenkomst blijven de eventueel aan ons bedrijf betaalde voorschotten
behouden als vergoeding voor de kosten- en de winstverdeling
Art. 12 :
Cheques en/of wisselbrieven gelden slechts als betaling na hun inlossing . Eventuele kosten ervan vallen ten laste van de koper of
opdrachtgever.
Art. 13 :
Het trekken en of aanvaarden van wisselbrieven of andere verhandelbare documenten houdt geen schuldvernieuwing in en vormt
geen afwijking van de algemene voorwaarden. De kosten bij acceptatie van wissels vallen ten laste van de koper of opdrachtgever.
Art. 14 :
De niet-betaling op haar vervaldag van een factuur, maakt het verschuldigd saldo van alle andere facturen van rechtswege
onmiddellijk opeisbaar, zelfs als zij nog niet vervallen zijn.
Art. 15 :
Bij geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.
Art. 16 :
Klachten in verband met de levering van goederen en diensten en/ of uitvoering van werken moeten geschieden bij aflevering en
bevestigd worden per aangetekend schrijven, binnen de 8 dagen na de leverings- of uitvoeringsdatum. Deze klachten schorsen de
betalingsverplichting niet op.
Art. 17 :
Opmerkingen en restricties in verband met de factuur en/of de daarop vermelde algemene voorwaarden dienen per gemotiveerd
aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na factuurdatum aan ons overgemaakt te worden.

