1.

Toepassingsgebied en doel van de vennootschap

ALGEMENE VOORWAARDEN B.V.B.A. THREE AND A HALF ROSES

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,overeenkomsten en facturen van
de b.v.b.a. Three and a half Roses, tenzij uitdrukkelijk andersluidend beding ondertekend
door een gemachtigde van b.v.b.a. Three and a half Roses.

De aansprakelijkheid van de b.v.b.a. Three and a half Roses beperkt zich daarbij tot de
opzettelijke fout.

6.2

Het doel van deze vennootschap is het leveren van diensten in de informatica/IT sector,
alsook het ontwikkelen van software gerelateerde producten. De diensten omvatten (maar
beperken zich niet tot) advies, begeleiding en uitvoering van software ontwikkeling,
software selectie en project beheer.
2.

Algemene Bepalingen

2.1

Enkel de door de gemachtigde van de b.v.b.a. Three and a half Roses ondertekende
overeenkomst verbindt haar.

2.2

De uitvoering ervan geschiedt door middel van de huidige algemene voorwaarden, vermeld
in de bestelbon en/of de facturen opgenomen, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van
de hoofdaannemer/opdrachtgever, zelfs al worden deze naderhand medegedeeld.

Verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven indien zij met bekwame
spoed zijn opgespoord en binnen de 8 dagen, volgens de hierboven geschetste vormen,
worden gemeld na ontdekking van het gebrek, en mits de constellatie en/of programmatie
van het uitvoerde werk niet wordt gewijzigd.
6.3

Indien de gevallen omschreven in art. 6.2. en 6.3. zich zouden voordoen, alsmede indien
enige correctie van het werk geboden is, dan zal de b.v.b.a. Three and a half Roses steeds in
de gelegenheid worden gesteld zelf het uitgevoerde werk te corrigeren.

6.4

Indien op welke wijze dan ook de aansprakelijkheid van de b.v.b.a. Three and a half Roses
in het gedrang zou komen, dan is haar tussenkomst beperkt tot vergoeding van de
voorzienbare en directe schade, met uitsluiting van alle indirecte schade, zoals o.m. de
gederfde winst van de hoofdaannemer en/of de opdrachtgever, de financiële of
commerciële verliezen, de verhoging van de algemene kosten, het verstoren van de
planning, de hardware investeringen, en/of enige betwisting uitgaande van een derde.

De overeenkomsten aangegaan door een vertegenwoordiger, aangestelde of bediende van de
b.v.b.a. Three and a half Roses, zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door een
bevoegd persoon die het bedrijf hiertoe kan verbinden.

Bovendien zal haar aansprakelijkheid in geval van extra contractuele aansprakelijkheid
beperkt blijven tot de bedragen die worden uitgekeerd door haar verzekeringspolissen,
waartoe zij uit hoofde van haar contractuele of extra contractuele aansprakelijkheid zou
kunnen gehouden worden.

Anderzijds wordt elke bestelling van de hoofdaannemer/opdrachtgever geacht haar te
verbinden.
2.3

Elke annulering van deze overeenkomst dient schriftelijk te geschieden en binnen de 4
dagen. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door de b.v.b.a. Three and a half
Roses.
De bewijslast van de annulering van de overeenkomst binnen deze termijn ligt bij de
hoofdaannemer/opdrachtgever.
In geval van annulering is de klant een forfaitaire vergoeding van 10% verschuldigd van de
begrootte opdracht, te vermeerderen met 10 % vergoedende intresten vanaf de annulering
van de overeenkomst.

3.

Alleszins is de b.v.b.a. Three and a half Roses slechts gehouden tot maximum het bedrag van
de factuur waarvoor de goederen en/of diensten werden geleverd.
7.

Betaling

7.1

De prijs is, behoudens andersluidende vermeldingen in de afgesloten overeenkomst,
onmiddellijk te betalen na de verzending van de factuur.

7.2

Het bedrag van de factuur moet netto worden betaald. Betaling dient te geschieden op de
maatschappelijke zetel.

Omschrijving van de te leveren goederen en/of adviezen

Prijs

3.1.

Prijs is deze zoals in de initiële overeenkomst vermeld. b.v.b.a. Three and a half Roses
behoudt zich nochtans het recht voor om de prijs evenredig te verhogen indien tussen de
bestelling en de oplevering een verhoging van minstens 5% is tussengekomen ten gevolge van
de verhoging van de prijzen van haar leveranciers, en/of de verhoging van de lonen,
wisselkoersen of andere kosten.

3.2

De prijs is exclusief B.T.W., tenzij anders vermeld.

5.

Uitvoeringstermijnen
De eventueel opgegeven uitvoeringstermijnen wordt slechts ten indicatieven titel
meegedeeld.

7.3

6.1

Alle overeenkomsten afgesloten met de b.v.b.a. Three and a half Roses zijn te aanzien als
inspanningsverbintenissen, en niet als resultaatsverbintenissen.

7.4

De hoofdaannemer/opdrachtgever draagt steeds de bewijslast van een eventuele
wanprestatie, niet stipte en/of niet nauwgezette uitvoering van het werk, niet conforme
uitvoering van het werk, dan wel een zichtbaar of onzichtbaar gebrek in de ontwikkelde
producten.
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Bovendien is de vordering onmiddellijk opeisbaar bij faillissement en/of vereffening, alsook
bij overlijden van een natuurlijk persoon, indien met hem ten persoonlijke titel is
gecontracteerd.
Hetzelfde geldt indien de kredietwaardigheid van de hoofdaannemer/opdrachtgever in het
gedrang is, waarbij als tekenen daarvan, ten indicatieve maar niet ten limitatieve titel,
zullen gelden: geprotesteerde wissels, dagvaardingen voor niet betaalde facturen of R.S.Z.
bijdragen, vermeldingen in de beslagberichten…

Interpretatie
Indien zou blijken dat een gedeelte van deze voorwaarden in strijd is met dwingend recht
dan wel om andere redenen ongeldig blijkt te zijn, zal de eventuele ongeldigheid van dat
gedeelte geen ongeldigheid van de gehele voorwaarden met zich meebrengen.
In dat geval zijn partijen verplicht deze voorwaarden te herzien, in die zin dat het
aanvankelijk door partijen beoogde effect van het later ongeldig gebleken gedeelte in de
geest van deze voorwaarden en conform de beginselen van redelijkheid en billijkheid zoveel
mogelijk wordt benaderd.
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Overmacht
Het contract zal van rechtswege kunnen worden beëindigd ingeval van overmacht, ziekte,
ongeval, vertrek van personeel, staking of elke onvoorziene omstandigheid onafhankelijk van
de wil van b.v.b.a. Three and a half Roses. In dat geval zullen partijen, buiten de vergoeding
voor de reeds uitgevoerde werken, geen enkele vergoeding van welke aard ook aan elkaar
verschuldigd zijn.

12

Adviezen
Alle adviezen en/of inlichtingen welke door b.v.b.a. Three and a half Roses, of door diens
aangestelden of personen van wiens diensten b.v.b.a. Three and a half Roses gebruik maakt
worden steeds verstrekt te goeder trouw en naar best vermogen.
Zij zullen nooit aanleiding kunnen geven tot enige aansprakelijkheid van b.v.b.a. Three and
a half Roses.
Alle informatie en adviezen welke door b.v.b.a. Three and a half Roses worden verschaft,
wordt geacht vertrouwelijke informatie te zijn welke uitsluitend mag worden aangewend
voor intern gebruik door de aannemer/opdrachtgever één en ander op straffe van een
schadevergoeding, te begroten naar de geleden omvang ervan.
De informatie en adviezen van b.v.b.a. Three and a half Roses mogen, op straffe van
dezelfde straf, behoudens voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van b.v.b.a. Three and a
half Roses niet worden openbaar gemaakt.
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Auteursrechten
Elk door de b.v.b.a. Three and a half Roses ontwikkeld computer of sofwareprogramma,
alsmede elk ander programma, ontwikkeld product, of ontwikkeling van software
gerelateerde producten, diensten van advies, begeleiding en uitvoering van software
ontwikkeling, software selectie en project beheer, worden in de ruimste zin door haar
auteursrechterlijk beschermd.

Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen
schuldvermindering in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.

Elke factuur dient schriftelijk bij fax of aangetekende post worden geprotesteerd, met
uitsluiting van alle andere middelen van protest, daarin inbegrepen deze beoogd door artikel
2281 van het Burgerlijk Wetboek.

Niet-beschikbaarheid van een bepaald goed kan nooit aanleiding geven tot boetes en/of
schadevergoeding.

Bewijslast
De hoofdaannemer/opdrachtgever draagt steeds de bewijslast van al wat niet uitdrukkelijk
bepaald is, en/of afwijkt van de onderhavige voorwaarden.

Het is m.a.w. zo dat elke intellectuele activiteit van de maker, zijnde de vennootschap,
haar toekomt, dit zowel m.b.t. de morele als de vermogensrechten.

Indien niet binnen de 8 kalenderdagen wordt geprotesteerd zal de factuur definitief als
aanvaard beschouwd worden, partijen gaan akkoord dat elk protest buiten deze termijn ipso
facto als onontvankelijk, laattijdig en onbestaande zal worden aanzien.

Bovendien is het zo dat de levering slechts kan geschieden onder voorbehoud van
beschikbaarheid van eventueel aan te wenden goederen.

Controle en aansprakelijkheid
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Onverminderd hetgeen met betrekking tot de controle en aansprakelijkheid is vermeld,
dient in geval van betwisting de factuur geprotesteerd te worden binnen de 8 dagen na
ontvangst.

Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of
ontbinding van de overeenkomst.

Eigendomsvoorbehoud en –risico
De geleverde goederen blijven eigendom van de b.v.b.a. Three and a half Roses tot de
volledige betaling van de hoofdsom, kosten en intresten.

Een gelijkwaardige vergoeding van 10% wordt voorzien indien b.v.b.a. Three and a half Roses
in gebreke blijft om in geval van creditnota's het bedrag dat zij daaruit verschuldigd is aan
de hoofdaannemer/opdrachtgaver terug te storten uiterlijk vijftien dagen na het verzenden
van de creditnota.

Ze worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, tenzij
uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen.

6.
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Minimaal zal steeds een vergoeding van 65 € verschuldigd zijn.

Niet-betaling op de vervaldag van 1 enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de
anderen, wel of niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Three and a half Roses b.v.b.a. houdt zich het recht voor om haar leveringen en prestaties
zonder enige ingebrekestelling te staken bij niet tijdige betaling, en zonder
ingebrekestelling de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, met schadevergoeding
zoals gestipuleerd in punt 2.3.
In dat geval blijft uiteraard tevens de vergoeding voor het reeds uitgevoerde werk
verschuldigd.

Disconto en bankkosten zijn ten laste van de hoofdaannemer/opdrachtgever.
In geval van niet-betaling zal van rechtswege, zonder enige ingebrekestelling, de prijs
worden verhoogd met een vergoeding van 10 % als schadebeding, wat overeenkomt met de
hinder die de b.v.b.a. Three and a half Roses aldus ondergaat, en met de in dit verband
gemaakte administratie-, innings- en/of gerechtskosten, evenals dat er een intrest van 10%
verschuldigd is vanaf de factuurdatum.

De diensten worden geleverd zoals bepaald in de overeenkomst of op de voorzijde van de
factuur.
4.

De hoofdaannemer/opdrachtgever hoort het geleverde werk onmiddellijk in ontvangst te
nemen en na te zien na elke voorlopige oplevering. Geen klachten ( o.m. m.b.t. zichtbare
gebreken) worden aanvaard na 8 dagen na de oplevering.
De melding van eventuele klachten dient daarbij per aangetekend schrijven, dan wel per
faxbericht te gebeuren.

Bovendien gelden deze voorwaarden voor alle overeenkomsten die de b.v.b.a. Three and a
half Roses aangaat, tenzij andersluidend beding.

7.5

Enkel door een uitdrukkelijk beding, getekend door een gemachtigde van de vennootschap,
kan hier geheel of gedeeltelijk afstand van worden gedaan.
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Geschillenregeling
In geval van betwistingen, zijn uitsluitend de Rechtbanken van de maatschappelijk zetel te
Antwerpen bevoegd.
De materiële bevoegdheid zal bepaald worden door de bepalingen van het Gerechtelijk
Wetboek.
De geschillen zullen steeds beheerst worden door het Belgisch Recht.
Alle kosten in verband met de invorderingen langs gerechtelijke weg, zullen ten laste van de
hoofdaannemer/opdrachtgever worden verh

