ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1: Toepassingsgebied
1.1.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst afgesloten door een bezoeker van de
webshop toegankelijk via de website www.shop.vanhavermaet.be (hierna “klant”) met Van Havermaet Webshop
BVBA, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, ondernemingsnummer 0451.580.827,
RPR Antwerpen, afdeling Hasselt (hierna “VH”). Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de
overeenkomst met de klant. Er kan alleen uitdrukkelijk schriftelijk van worden afgeweken.
1.2. Deze algemene voorwaarden primeren op de voorwaarden die van de klant of van een derde uitgaan, ook indien
VH deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd heeft.
1.3. De toepassing van deze algemene voorwaarden wordt door de klant uitdrukkelijk aanvaard door het sluiten van
een overeenkomst met VH via de webshop, en dit conform de modaliteiten van artikel 10 van de voorliggende
algemene voorwaarden.
1.4. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd zouden
worden, brengt dit niet de nietigheid van de overige algemene voorwaarden met zich mee. Partijen verbinden
zich ertoe de nietige clausule te vervangen door een rechtsgeldige clausule, die zal overeenstemmen met de
oorspronkelijke bedoeling van partijen, dan wel er zo dicht mogelijk bij aansluit.

Artikel 2: Prijs

2.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro (inclusief B.T.W.).
2.2. VH behoudt zich het recht voor om eventuele typfouten m.b.t. de prijsopgave te corrigeren. VH kan de prijzen
eenzijdig wijzigen indien deze prijswijzigingen te wijten zijn aan objectieve omstandigheden buiten haar wil om
zoals o.a. wijziging van B.T.W., belastingen en accijnzen, leveringskosten, aankoopkosten, grondstoffen, etc. Deze
lijst van objectieve omstandigheden is niet exhaustief en geldt bij wijze van voorbeeld.

Artikel 3: Bestelling

De overeenkomst tussen de klant en VH komt geldig tot stand op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling. De
bestelling wordt geplaatst door het elektronisch versturen er van aan VH wanneer de klant de hyperlink “Akkoord voor
deze bestelling en betaling” aanklikt.

Artikel 4: Betaling

Betaling gebeurt steeds elektronisch via credit of debet kaart. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment
van de totstandkoming van de overeenkomst.
De betalingsprovider voor de webshop van VH is Mollie BV, met maatschappelijke zetel te 1016 EE Amsterdam
(Nederland) Keizersgracht 313, KvK-nummer 30204462.

Artikel 5: Levering

De levering van de aangekochte documenten gebeurt in principe onmiddellijk na betaling via credit of debet kaart.
De levering van eventuele bijkomend aangekochte diensten gebeurt op een tijdstip dat tussen de klant en VH
overeengekomen zal worden, doch in principe binnen een termijn van zeven (7) werkdagen na het doorlopen van de
klantenidentificatieprocedure.
Vertraging in de levering van deze documenten of diensten geeft in geen enkel geval recht op enige schadevergoeding.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

De modeldocumenten worden opgesteld met de nodige beroepskennis.
Deze modeldocumenten worden geleverd “as is” en conform de beschrijvingen zoals vermeld in de webshop.
Behoudens de gevallen waarin de klant bijkomend ook diensten aankocht, betreft het een loutere aankoop van een
document zonder verdere ondersteuning of adviesverlening.
Daar de klant een modeldocument aankoopt is het uiteraard zo dat dit document niet specifiek aangepast is
aan haar noden en wensen. VH wijst in dit geval elke aansprakelijkheid af en wijst erop dat de klant de volledige
verantwoordelijkheid draagt voor het gebruik en de eventuele wijziging van deze modeldocumenten.
Bovendien kan VH in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade. De omvang van enige mogelijke
vergoeding van directe schade wordt beperkt tot het bedrag van de betreffende aankoop.
De klant zal in geen enkel geval overgaan tot verdere verdeling van de door haar aangekochte documenten. Ingeval
van een inbreuk op deze bepaling zal de klant een vergoeding van 750,00 EUR per inbreuk verschuldigd zijn aan VH.
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Artikel 7: Intellectuele eigendom

De integrale inhoud van de website en webshop van VH, met inbegrip van o.a. merken, logo’s, data, teksten, beelden,
… is beschermd door intellectuele eigendomsrechten. VH is en blijft steeds de enige eigenaar van deze intellectuele
eigendomsrechten en draagt deze op geen enkel ogenblik over aan de klant.

Artikel 8: Herroepingsrecht

Aangezien de aangekochte modeldocumenten aan de klant ter beschikking gesteld en geleverd worden door het
online downloaden van digitale inhoud volgt dat de klant overeenkomstig art. VI 53, 13° WER niet beschikt over het
recht om de koopovereenkomst te herroepen.

Artikel 9: Overmacht

In situaties van overmacht (zoals bijvoorbeeld oorlog, staking, lock-out, energiestoringen, diefstal, brand, logistieke
problemen bij derden, etc.) dewelke ertoe zouden kunnen leiden dat VH niet of niet tijdig kan voldoen aan haar
verplichtingen is VH niet aansprakelijk voor enige schade die de klant zou lijden en kan zij in geen enkel geval enige
vergoeding verschuldigd zijn. De verplichtingen van VH worden opgeschort voor de duur van de overmacht.

Artikel 10: Uitdrukkelijke aanvaarding

Het plaatsen van een bestelling bij VH via de webshop is enkel mogelijk indien de klant zich uitdrukkelijk akkoord
verklaart met de inhoud en de toepasselijkheid van de voorliggende algemene voorwaarden op de af te sluiten
koopovereenkomst. Hiertoe zal de klant, voorafgaand aan het afronden van de bestelling, de checkbox naast de
vermelding “Akkoord met Algemene Voorwaarden” dienen aan te vinken.

Artikel 11: Klachten

Eventuele klachten dienen onmiddellijk, en uiterlijk binnen een termijn van zesendertig (36) uur na ontvangst van de
aangekochte modeldocumenten, aan VH overgemaakt te worden per aangetekende zending aan de maatschappelijke
zetel van VH.

Artikel 12: Toepasselijk recht en rechtsmacht

12.1. Alle rechtsbetrekkingen tussen VH en de klant zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht.
12.2. VH wenst de klant in kennis te stellen van het bestaan van het ODR-platform inzake alternatieve geschillenregeling,
terug te vinden op http://ec.europa.eu/odr/. Deze vermelding betreft een loutere kennisgeving.
12.3. Voor ieder geschil tussen partijen zijn uitsluitend de rechtbanken van het resort van het Hof van Beroep te
Antwerpen, afdeling Hasselt, bevoegd.
Een gerechtelijke procedure zal de enige manier zijn voor de beslechting van welke geschillen dan ook tussen VH
en de klant.
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