Verkoopsvoorwaarden Stijnen Solutions

1. Algemene bepalingen
1.1
Behoudens aansluitende overeenkomst wordt de
rechtsverhouding tussen Stijnen Solutions, met
maatschap-pelijke zetel Zuidstraat 17 te 8020
Waardamme, en de klant geregeld door deze algemene
verkoopsvoorwaarden, vanaf de schriftelijke bevestiging
of bevestiging van bestelling via e-mail.
1.2
De overeenkomst wordt aangegaan op basis van
de prijzen en tarieven geldig op de datum van de
schriftelijke bestelling of bestelling via e-mail waarop
deze verkoops-voorwaarden van toepassing zijn
1.3
Ingeval de klant de opdracht/koop annuleert, is de
overeenkomst ten zijne laste van rechtswege ontbonden
en is hij gehouden tot een forfaitaire schadevergoeding
van 25% van de overeengekomen prijs, onverminderd
ons recht om de reële schade te bewijzen. Ingeval de
klant in gebreke blijft de levering af te nemen of de
plaatsing mogelijk te maken, geeft dit ons recht,na
voorafgaande aangetekende aanmaning, de toestellen
integraal te facturerern en in te vorderen tenzij wij
verkiezen de ontbinding in te roepen. In dat geval is de
klant gehouden tot een forfaitaire schadevergoeding van
25% van de overeengekomen prijs, onverminderd ons
recht om de reële schade te bewijzen. Betaalde
voorschotten worden in mindering gebracht.
1.4
De waarborg met betrekking tot de geleverde
goederen komen overeen met die van de oorspronkelijke
fabrikant (ter inzage bij Stijnen Solutions). Voor zover
door de fabrikant van de geleverde goederen een
waarborg wordt verleend, zal deze enkel kunnen
ingeroepen worden tegen de fabrikant en dit
overeenkomstig de door de fabrikant bepaalde
voorwaarden.
1.5
Het verlenen van de waarborg veronderstelt dat
de geleverde producten gebruikt worden op de normale
daartoe voorziene manier. De garantie geldt niet bij
nalatigheid van of onoordeelkundig gebruik door de klant,
bij niet functioneren door gebreken in andere apparaten,
bij abnormale behandeling van de goederen of reparatie
door anderen dan door Stijnen Solutions daartoe
aangewezen personen.
1.6
Goederen die in aanmerking komen voor
garantie-werkzaamheden, dienen franco aan het adres
van Stijnen Solutions verstuurd te worden, tenzij anders
overeengekomen. Alleszins blijven eventuele bijkomende
kosten zoals o.a. verplaatsing verschuldigd.
1.7
Het leveren van goederen of van diensten op een
latere dan de voorziene datum voor levering of prestatie
kan, wanneer dit niet te wijten is aan kwade trouw of een
ernstige fout van de leverancier, nooit een reden tot
afbestelling of verbreking van de overeenkomst
inhouden, noch recht geven op enige schadevergoeding.
1.8
De ingebruikname van de geleverde pakketten
geldt als de definitieve aanvaarding ervan.
1.9

Stijnen Solutions is nooit verantwoordelijk voor

verlies, misbruik of beschadiging van data. Tevens kan

Stijnen Solutions niet aansprakelijk gesteld worden voor
technische storingen die niet onder onze controle vallen.
1.10 Al onze facturen zijn contant betaalbaar zonder
korting tenzij anders bedongen wordt in tussen partijen
bindende stukken of een vervaldatum vermeld werd op de
factuur. Niet-tijdige betaling geeft ons het recht verdere
leveringen of diensten te staken, teneinde de tegoeden niet
verder te laten oplopen en dit zonder aanmaning van
onzentwege.
1.11 Bij verzuim 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 8,5% per
maand, met een minimum van 70 Euro. De niet-betaling op
haar vervaldag van één factuur, maakt het verschuldigd
saldo van alle andere, zelfs niet vervallen, facturen van
rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
1.12 Klachten in verband met de levering van goederen
en diensten of de uitvoering van werken moeten
geschieden bij aflevering en bevestigd worden per
gemotiveerd aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na
de leverings- of uitvoerings-datum. Deze klachten schorten
de betalingsverplichting niet op.
1.13 Wij behouden ons het recht om de overeenkomst
van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling
als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement,
surseance van betaling, kennelijk onvermogen alsook bij
om het even welke wijziging aan de juridische toestand van
de koper. Laatstgenoemde partij heeft dan geen recht op
enige schadevergoeding.
1.14 Opmerkingen en restricties in verband met de factuur
en/of de daarop vermelde verkoopsvoorwaarden dienen
per gemotiveerd aangetekend schrijven binnen de 8 dagen
na factuurdatum aan ons overgemaakt worden.
1.15 Alle betwistingen behoren zonder uitzondering tot de
bevoegdheid van de Belgische rechtbanken van het
gerechtelijk arrondissement Brugge.

2. Bijzondere licentie bepaling
2.1
Stijnen Solutions verstrekt de klant het nietexclusieve, niet-overdraagbare recht om de software Home
center te gebruiken. De software is en blijft het intellectueel
eigendom van Stijnen Solutions.
2.2
De licentie verleent de klant niet het recht om (a) op
de software aan derden enig recht te verlenen, (b) de
software te kopiëren, verkopen, lenen, geven, leasen,
vergunnen,
in
sublicentie
geven,
verhandelen,
bekendmaken of op een andere manier beschikbaar maken
aan derden, (c) de software te reproduceren, opnieuw te
vervaardigen
of
op
een
andere
manier
te
vermenigvuldigen, met uitzondering van de nodige backup-kopieën bewaard binnen de lokalen van de klant, (d) (te
proberen) de software te reverse-assembleren, reversecompileren of reverse-engineeren.
2.3
De gegevens die de licentiehouder zelf inbrengt bij
het gebruik van de software blijven zijn eigendom.
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