
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN BVBA MAKINGCHOICES.BE 

GELDIGHEID 

De algemene verkoopsvoorwaarden zoals hieronder beschreven zijn van toepassing op alle leveringen van diensten zowel als op d e verkoop van 
goederen.  

Zij worden beschouwd als zijnde aanvaard door de klant, die afstand doet van zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden indien zij in tegenstelling 
zouden zijn met zijn de hieronder beschreven voorwaarden. 

PRIJZEN 

Alle prijzen zijn exclusief kosten, taksen en in elk geval exclusief BTW. Prijzen opgegeven in de offertes worden slechts ter aanduiding verschaft en 
kunnen op ieder ogenblik gewijzigd worden tot aan de ondertekening van de orderbevestiging.  

AANVAARDING 

Enkel de door de BVBA MAKINGCHOICES.BE voorafgaand ondertekende orderbevestiging verbindt de BVBA MAKINCHOICES.BE. 

LEVERINGSTERMIJNEN 

De levereringstermijnen worden slechts ter informatie gegeven en zijn niet bindend. Leveringstermijnen worden steeds in werkdagen opgegeven. Een 
vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of schadevergoeding. 

Wanneer de BVBA MAKINGCHOICES.BE ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, edm niet in de mogelijkheid is om de overeenkomst naar 
behoren uit te voeren, behoudt zij zich het recht voor er onmiddellijk een einde aan te maken, zonder tot schadevergoeding gehouden te kunnen zijn. 

LEVERING VAN SOFTWARE 

De medecontractant erkent voldoende te zijn ingelicht over de mogelijkheden van de geleverde software vooraleer tot aankoop ervan te zijn overge-
gaan.  

Applicatiesoftware, zoals maatwerk of bestelde wijzigingen aan de software, moet de medecontractant onmiddellijk na de levering en met zijn eigen 
gegevens testen.  

De klant zal de gebruiksvoorwaarden naleven van de standaardsoftware die niet door de BVBA MAKINGCHOICES.BE werd gerealiseerd maar die in het 
kader van de opdracht aan de klant werd verkocht. Een eventuele inbreuk op deze voorwaarden kan geenszins tot enige aansprakelijkheid van de 
BVBA MAKINGCHOICES.BE leiden. 

Softwarelevering houdt het recht in deze te gebruiken op één enkele computer. Voor meerdere computers zijn imperatief bijkomende gebruiksover-
eenkomsten nodig. Het is de medecontractant verboden de aangekochte software aan derden over te dragen, te verhuren of aan derden ter beschik-
king te stellen. 

Enkel de klant staat in voor de veiligheid van het systeem, bijvoorbeeld door het nemen van een fysische kopie van de software. Deze kopie wordt op 
een afzonderlijke plaats bewaard. 

Contracten (waaronder contracten in het kader van hosting) die bij de BVBA MAKINGCHOICES.BE worden afgesloten zijn jaarlijks opzegbaar en dienen 
te worden stopgezet uiterlijk 3 maanden vóór het einde van de termijn. 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 

Gezien de wettelijke bepalingen op gebied van artistieke en industriële eigendom en oneerlijke mededinging, blijven al de door de BVBA MAKING-
CHOICES.BE ontworpen modellen, voorontwerpen, teksten, creaties, negatieven, zetwerk, interpretaties, schikkingen en reproductierechten, en in het 
algemeen iedere aanspraak op commerciële en intellectuele eigendom, enz., welke ook de gebruikte techniek zou zijn, eigendom van de BVBA 
MAKINGCHOICES.BE. 

Zij mogen noch nagemaakt, noch nagedrukt, nog gebruikt worden zonder toestemming van de BVBA MAKINGCHOICES.BE. 

Hun gebruik of namaak onder om het even welke voorwaarde en om het even welk procédé, wanneer zij uitgevoerd worden zonder voorafgaande 
toestemming van de rechthebbenden, of zolang de afstand niet uitdrukkelijk op een factuur wordt vermeld, maakt een daad van namaak of oneerlijke 
concurrentie uit, en zal aanleiding geven tot passende schadevergoeding. 

De BVBA MAKINGCHOICES.BE draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor het geval de opdracht van de klant een inbreuk zou uitmaken op rechten 
van derden, onder welke vorm ook. De klant zal gehouden zijn de BVBA MAKINGCHOICES.BE te vrijwaren voor elke mogelijke vordering tegen haar 
gericht door die derden. 

De klant geeft aan de BVBA MAKINGCHOICES.BE de toestemming om op de website met URL www.makingchoices.be een link te leggen naar de site 
van de klant of een weergave te doen van de werken gerealiseerd bij de klant. 

EIGENDOMSVOORBEHOUD 

De geleverde goederen en diensten en al hun aanhorigheden blijven in elk geval de materiële eigendom van de BVBA MAKINGCHOICES.BE tot volledi-
ge betaling van de hoofdsom, kosten en intresten. 

AANSPRAKELIJKHEID 
Elke vordering tot schadevergoeding dient, op straffe van verval, per aangetekend schrijven aan BVBA MAKINGCHOICES.BE betekend te worden (i) 
uiterlijk zes (6) maanden na de levering van het defectueus product of het beëindigen van de dienst en (ii) binnen een termijn van 30 dagen nadat de 
schade of de vermeende schade zich voordoet.  
 
De aansprakelijkheid van BVBA MAKINGCHOICES.BE is beperkt tot het totale bedrag dat de Klant aan BVBA MAKINGCHOICES.BE heeft betaald in de 
loop van 6 maanden voorafgaand aan de oorzaak van de schade.  
De verbintenissen BVBA MAKINGCHOICES.BE zijn middelenverbintenissen. BVBA MAKINGCHOICES.BE zal niet aansprakelijk zijn voor indirecte of 
gevolgschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot, schade wegens onderbreking van de activiteiten, winstderving, verlies van informatie, data of 
programma’s, omzetverlies of verlies van cliënteel. Bij levering van software garandeert BVBA MAKINGCHOICES.BE niet dat de software vrij zal zijn van 
fouten of bugs. Ingeval van problemen met de software zal de aansprakelijkheid van BVBA MAKINGCHOICES.BE er alleen in bestaan het defect te 
herstellen of alternatieve software te leveren. 

BETALING 

Alle facturen zijn betaalbaar te Gent, contant, netto en zonder korting. 

In geval van laattijdige betaling zal het te betalen bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling, door het enkel feit van het vervallen van de 
facturen, worden verhoogd met een interest van 12% per jaar en met de kosten tot het verkrijgen van de betaling, forfaitair vastgesteld op 10% van 
het factuurbedrag met een minimum van € 123,95. 

EXCLUSIEVE BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT 

In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Gent exclusief bevoegd. Ieder verkoopscontract en deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn onder-
worpen aan Belgisch recht. 

http://www.makingchoices.be/

