WEBDELIGHT – ALGEMENE VOORWAARDEN

-

Bij bestelling van een offerte dient deze bevestigd te worden en ondertekend, met vermelding van
datum en de vermelding “gelezen en goedgekeurd”, deze wordt vervolgens doorgemaild naar
info@webdelight.be of via post bezorgd tav Daan De Smedt, Ettingestraat 29a, 9170 SintPauwels.

-

Bij het goedkeuren van een offerte dienen de algemene voorwaarden ook ondertekend te worden
met de vermelding “gelezen en goedgekeurd”, deze wordt vervolgens doorgemaild naar
info@webdelight.be of via post bezorgd tav Daan De Smedt, Ettingestraat 29a, 9170 SintPauwels.

-

Elke door de klant gedane bestelling, met of zonder betaald voorschot, is onherroepelijk.

-

Het aan Webdelight geleverde materiaal dient de wettelijke eigendom te zijn van de klant. De klant
verklaart uitdrukkelijk dat het aangeleverde materiaal vrij van auteursrechten is. Webdelight kan niet
verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik van de door de klant geleverde materiaal indien
hierop auteursrechten berusten. Webdelight kan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor de
teksten / foto’s en andere digitale contentuele houders die de klant zelf op zijn website gaat plaatsen
of door aanvraag van de klant op de website geplaatst worden door Webdelight.

-

De klant gaat akkoord met de algemene voorwaarden van VZW DNS BELGIUM bij de registratie via
Webdelight van een Belgisch domeinnaam of gelijkaardige nationale organisatie specifiek bij de
registratie van een niet Belgische domeinnaam (vb: .org / .nl / .net …). Webdelight kan in geen
enkele vorm aansprakelijkheid dragen voor het registreren van een domeinnaam voor klanten. De
klant zal Webdelight telkens vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden als gevolg van de
registratie van een domeinnaam.

-

De klant mag geen enkele wijze van de door Webdelight aangeboden diensten of faciliteiten (ook de
aangeleverde domeinnaam en/of hosting) gebruiken voor het plegen van inbreuken, veroorzaken
van schade en/of hinder ten aanzien van derden. Webdelight kan hiervoor onmogelijk aansprakelijk
gesteld worden.

-

In geen geval kan Webdelight aansprakelijk gesteld worden voor onrechtstreekse schade:
financieële schade, verlies van data / reputatie, klanten, uitval verbinding mailbox – hosting –
website...

-

Webdelight kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van opdrachten in geval
van overmacht (brand, overstroming, ongeval, ziekte, overlijden, ...).

-

Leveringstermijnen zijn informatief en niet bindend. Vertragingen in het realiseren van de opdracht
kunnen in geen geval aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de
overeenkomst.

-

Alle geleverde prestaties en realisaties blijven eigendom van Webdelight en zijn niet overdraagbaar
aan derden behalve het materiaal die Webdelight van de klant verkregen heeft.

-

Alle bijkomende prestaties, welke niet in de offerte vermeldt staan, zullen in regie gefactureerd
worden aan uurtarief (€50/uur), tenzij de klant nadrukkelijk om een bijkomende offerte vraagt.

-

Bij aanvang van de werken wordt een bedrag (in samenspraak opgesteld met opdrachtgever) van
minimum 35% van het offerte bedrag gefactureerd welke onmiddelijk betaalbaar is. Het overige
bedrag wordt na de oplevering gefactureerd ter betaling. Enkel na ontvangst van deze betaling
kunnen de geplande werkzaamheden gestart worden.
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-

Facturen zijn te betalen binnen de 30 dagen na de factuurdatum. Bij niet betaling van de factuur op
de vervaldag heeft Webdelight het recht de website / webapplicatie / hosting / domeinnaam offline te
plaatsen tot het factuurbedrag overgemaakt is ter betaling. Extra kosten kunnen in rekening gebracht
worden bij het niet naleven van de uiterste betaaldatum.

-

Alle klachten betreffende facturatie / oplevering / ... moeten ons toegestuurd worden via
aangetekend schrijven, en dit binnen de 4 dagen na ontvangst van de betreffende factuur of
oplevering van opdracht op tav Daan De Smedt, Ettingestraat 29a, 9170 Sint-Pauwels. Bij
gebreke hieraan is elke klacht hierop verworpen. Eigen interventies van de klant of in opdracht van
de klant via derden heffen elke grond tot klacht op.

-

De hosting en domeinnaam dienen jaarlijks vernieuwd te worden voor het online houden hiervan.
Deze moeten ten laatste op vervaldatum betaald worden, hiervoor wordt een factuur verstuurd één
maand voor vervaldatum. Deze worden automatisch jaarlijks vernieuwd en zijn per verlening
verschuldigd tenzij één maand voor jaarlijks verval anders wordt gemeld. Hosting of domeinnamen
worden op jaarbasis berekend en worden niet terugbetaald bij opzeg / overzetting.

-

Webdelight kan enkel in rechte worden aangesproken voor de rechtbank van het rechtsgebied waar
zijn maatschappelijke zetel is gevestigd.
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