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1. ARTIKEL 1  

1.1. Alle bestellingen zijn onderworpen aan volgende algemene voorwaarden met uitsluiting van de 
eigen voorwaarden van de wederpartij. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel 
mogelijk met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Indien er een contract opgemaakt is, 
primeert dit op onderstaande algemene voorwaarden waarbij wederpartij ermee akkoord gaat dat 
dit contract opgesteld is in de Nederlandse, Franse of Engelse taal.  

1.2. Aanvaarding van een wisselbrief brengt geen schuldvernieuwing met zich zodat de huidige algemene 
voorwaarden integraal van toepassing blijven.  

2. ARTIKEL 2   

2.1. Alle prijzen zijn, behoudens andersluidende schriftelijke bepaling, exclusief verzendkosten en BTW.  

2.2. Inventive Designers N.V. levert de wederpartij enkel een niet-exclusief gebruiksrecht op de 
software, verstrekt diensten en levert, na afsluiting van een onderhoudscontract, het onderhoud 
(maintenance) aan het geleverde. De wederpartij kan in geen geval de software aan derden 
verkopen, verhuren, vervreemden of in zekerheid geven. De software mag evenmin kosteloos aan 
derden afgestaan worden of ter hun behoeve gebruikt worden zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Inventive Designers N.V.  

2.3. Beide partijen verbinden zich ertoe alle gegevens die hun in het kader van onderhandelingen of 
overeenkomsten meegedeeld worden of ter kennis komen, met betrekking tot de commerciële 
activiteiten van partijen, als strikt vertrouwelijk te behandelen, zelfs na beëindiging van deze 
overeenkomst.  

2.4. Voor software geschiedt de overdracht van het niet-exclusief gebruiksrecht op het ogenblik van de 
volledige betaling van de prijs, niet alleen van de goederen waarop de overdracht van het 
gebruiksrecht betrekking heeft, doch ook op de betalingen van alle eerdere en latere leveringen en 
verrichte diensten met inbegrip van de schadevergoeding, intresten en kosten.  

3. ARTIKEL 3   

3.1. De leveringstermijn alsmede het tijdstip waarop dient geleverd, is louter indicatief. Het ingebreke 
blijven het tijdstip van levering, hetzij de leveringstermijn te respecteren, heeft dan ook niet tot 
gevolg dat Inventive Designers N.V. in gebreke blijft haar leveringsplicht na te komen.  

3.2. De levering dient binnen de 8 dagen geprotesteerd, indien men zich wenst te beroepen op gebreken 
of onjuistheden in het geleverde, termijn na dewelke men noch enig gebrek noch enige onjuistheid 
alsnog kan inroepen. Dit protest ontheft de wederpartij niet van zijn betalingsverplichting.  
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4. ARTIKEL 4   

4.1. Alle facturen zijn, behoudens andersluidende vermelding op de factuur, betaalbaar 8 dagen na 
uitgiftedatum.  

4.2. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, is van rechtswege en zonder voorafgaande 
ingebrekestelling een nalatigheidsintrest van 12% verschuldigd. Elke begonnen maand wordt als een 
verlopen maand beschouwd. Bij ingebreke blijven tot betaling van de factuur binnen de gestelde 
termijn is wederpartij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15% op het factuurbedrag 
bij wijze van vergoeding voor geleden schade, onverminderd de gerechtelijke intresten en de 
rechtsplegingsvergoeding.  

4.3. In de mate waarin verschillende partijen eenzelfde overeenkomst sluiten met Inventive Designers 
N.V. zijn allen hoofdelijk gehouden tot nakoming van de verbintenissen voortvloeiende uit de 
overeenkomst.  

4.4. In de mate waarin de overeenkomst dient ontbonden te worden door Inventive Designers N.V., bij 
eenvoudige schriftelijke kennisgeving 8 dagen nadat een ingebrekestelling zonder gevolg gebleven 
is, is wederpartij een schadevergoeding verschuldigd ten belope van 25 % van het factuurbedrag. In 
de mate waarin Inventive Designers N.V. een hogere schade bewijst, kan zij volledige 
schadevergoeding vorderen in plaats van de conventioneel overeengekomen forfaitaire 
schadevergoeding van 25%.  

4.5. In de mate waarin de wederpartij haar verbintenissen ten opzichte van Inventive Designers N.V. niet 
nakomt, is Inventive Designers N.V. niet gebonden haar verplichtingen ten opzichte van de 
wederpartij na te komen.  

5. ARTIKEL 5   

5.1. Inventive Designers N.V. kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt 
met betrekking tot de werking of niet-werking van de software.  

5.2. Inventive Designers N.V. kan evenmin aansprakelijk gesteld worden in geval van niet-uitvoering van 
de overeenkomst door overmacht. Als overmacht wordt beschouwd: oorlog, oorlogsomstandigheden, 
brand, overstroming, overheidsmaatregelen, overschrijding van de levertijden door leveranciers van 
Inventive Designers N.V..  

6. ARTIKEL 6   

6.1. Het Belgisch recht is toepasselijk op de gesloten overeenkomsten.  

6.2. Uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd kennis te nemen van alle geschillen 
voortvloeiende uit de gesloten overeenkomst.  

6.3. Voor akkoord, ........................................................................................................  


