Algemene Voorwaarden

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing op de overeenkomst tussen Benseys.com bvba en de
co-contractant. Indien er een andersluidende overeenkomst wordt opgesteld, blijven huidige algemene voorwaarden van suppletieve toepassing. De algemene voorwaarden
worden door de co-contractant aanvaard welke ook zijn algemene voorwaarden zijn.
De co-contractant die een opdracht geeft, wordt verondersteld hiertoe gerechtigd te zijn. Hij draagt gebeurlijk samen met zijn lastgevers en met uitsluiting van Benseys.com bvba,
de volledige verantwoordelijkheid tegenover derden.
De offertes van Benseys.com bvba zijn 30 dagen geldig behoudens een tegenstrijdige schriftelijke overeenkomst tussen partijen. Na deze termijn heeft Benseys.com bvba het recht
zijn offerte te veranderen, indien vereist.
De bestelling wordt schriftelijk bevestigd door Benseys.com bvba aan de co-contractant. Indien geen schriftelijke bevestiging wordt verstuurd binnen de 15 dagen na ondertekening van
de bestelbon wordt de bestelling vermoed bevestigd te zijn door Benseys.com bvba. De co-contractant is gebonden door de bestelling. Benseys.com bvba behoudt zich het recht voor
om na de bestelling, in onderling overleg van de co-contractant een bankgarantie te eisen of door deze een geldsom te laten consigneren ter dekking van de te betalen prijs.
De leveringstermijn is slechts indicatief en verbindt Benseys.com bvba niet. De co-contractant wordt door Benseys.com bvba schriftelijk op de hoogte gebracht van de overschrijding van de termijn.
Geen enkele vorm van schadevergoeding noch de verbreking van de overeenkomst wegens niet-levering binnen de overeengekomen termijn kan gevorderd worden, indien de
levering niet binnen de overeengekomen termijn gebeurd, behalve indien de termijn opzettelijk niet werd nageleefd door Benseys.com bvba of indien de laattijdigheid het gevolg
is van een grove nalatigheid van Benseys.com bvba.
Benseys.com bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek of schade voortvloeiend uit nalatigheid of verkeerd gebruik van haar creatie door de co-contractant of
door derden.
Indien zulke aansprakelijkheid zou worden ingeroepen, zal de co-contractant Benseys.com bvba hiervoor vrijwaren.
De facturen van Benseys.com bvba zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum.
In geval van niet betaling binnen de afgesproken termijn wordt dit gesanctioneerd door de aanrekening van een verwijlintrest vanaf de vervaldatum ten belope van de wettelijke
intrestvoet verhoogd met 2%, berekend per ondeelbare maand, zonder dat enige ingebrekestelling hiervoor vereist is.
In geval van niet-betaling binnen de afgesproken termijn en na ingebrekestelling, zal een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 9,5% op het factuurbedrag.
De niet-betaling of de laattijdige betaling van een factuur of van een aanvaarde wissel heeft tot gevolg dat de andere facturen, voor dewelke eventueel een betalingstermijn werd
overeengekomen, onmiddellijk opeisbaar worden, zonder ingebrekestelling.
Elk protest tegen een factuur, evenals tegen de conformiteit van de levering, dient voldoende gemotiveerd en per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na de factuurdatum
verstuurd te worden aan Benseys.com bvba.
Protesten in de voorgeschreven vorm kunnen enkel aanleiding geven tot vervanging van de niet-conforme goederen, zonder dat zij recht geven op enige welkdanige schadevergoeding. In geen enkel geval mag enige inhouding op de facturen worden gedaan, zelfs niet om reden van contractuele fout.
In geval van inhouding mag Benseys.com bvba het contract verbreken ten grieve en ten laste van de co-contractant. Benseys.com bvba behoudt in dat geval het recht op betaling
van haar prestaties evenals op een forfaitaire verbrekingsvergoeding van 30% van de totale prijs van de bestelling.
De gedeeltelijke nuttiging van het geleverde heeft de aanvaarding van het geheel tot gevolg. Gebreken aan een gedeelte van het geleverde geeft aan de co-contractant niet het
recht om de gehele partij af te keuren.
Afwijkingen eigen aan de aard van het uit te voeren werk of eigen aan de gebruiken bij onderaannemers van Benseys.com bvba, dienen door de co-contractant zonder prijswijziging
aanvaard te worden.
Een wijzigende, gewijzigde of supplementaire bestelling kan een verlenging van de leveringstermijn en een verhoging van de overeengekomen prijs met zich meebrengen en zal
dan tevens het voorwerp uitmaken van een bijkomende facturatie.
Benseys.com bvba behoudt zich de eigendom voor van de geleverde goederen tot de volledige betaling is geschied.
Het risico rust bij de co-contractant vanaf het ogenblik van verzending door Benseys.com bvba of van afhaling door de co-contractant.
Onafgezien van de betaling van de reeds gemaakte kosten, is er in geval van eenzijdige (volledige of gedeeltelijke) annulatie van een overeenkomst door de co-contractant een
schadevergoeding verschuldigd voor de door Benseys.com bvba gederfde winst.
Deze schadevergoeding wordt forfaitair bepaald op 20% van de overeengekomen prijs of van het nog te factureren saldo (in geval van annulatie tijdens de uitvoering der werken).
Benseys.com bvba heeft het recht om de gedwongen uitvoering van de overeenkomst in rechte te eisen en/of aan te tonen dat de gederfde winst een grotere schade vertegenwoordigd.
De nietigheid van een clausule leidt niet tot de nietigheid van andere clausules van deze algemene voorwaarden.
Benseys.com bvba heeft het recht schuldvorderingen tegenover de co-contractant te compenseren met eventuele schuldvorderingen van de co-contractant ten opzichte van
Benseys.com bvba.
Benseys.com bvba heeft het recht om gebruik te maken van de referenties van de uitgevoerde werken in zijn publiciteit, zowel beschrijvend als visueel, buiten schriftelijk en uitdrukkelijk verbod hiertoe van de co-contractant. De uitgevoerde werken kunnen maximaal een jaar na datum van aanvang opnieuw opgevraagd worden door de co-contractant
mits vergoeding.
Benseys.com bvba draagt het niet exclusieve recht op de volgende vormen van exploitatie voor de duur van deze rechten en zonder geografische beperking over aan de
co-contractant, mits betaling van de overeengekomen vergoeding voor de overdracht van de niet exclusieve exploitatierechten en behoudens anders uitdrukkelijk beding de reproductie van de creatie op eender welke drager. Inzake nog onbekende vormen van exploitatie dient ter gepaster tijde een regeling met Benseys.com bvba uitgewerkt te worden.
De ontwerpen, tekeningen, foto’s, films, clichés e.d. door en/of voor Benseys.com bvba vervaardigd, blijven de eigendom van Benseys.com bvba en worden bijgevolg niet verstrekt
aan de co-contractant noch derden, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.
In geval van gelijk welke betwisting betreffende de overeenkomst tussen Benseys.com bvba en de co-contractant zijn, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, enkel
de rechtbanken te Brussel bevoegd.
Dit is eveneens van toepassing in geval van geaccepteerde wissels.
Dit artikel is eveneens van toepassing op de overeenkomsten gesloten met onderdanen van de Europese Gemeenschap of de Europese Unie, conform het Verdrag E.E.X. van
27.09.1968 en het Verdrag van Lugano van 16.09.1988.
De totstandkoming, het bestaan en de gevolgen van de overeenkomst tussen partijen zijn uitsluitend geregeld door het Belgisch recht en door deze algemene voorwaarden.

