
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 
 
1. Dwingende kracht van de algemene verkoopsvoorwaarden. 
Al onze verkopen van tijdschriften en andere publicaties en van het plaatsen van advertenties worden beheerst 
door de hiernavolgende algemene voorwaarden. Iedere bestelling van onze producten houdt aanvaarding van 
deze algemene voorwaarden in. De aankoopvoorwaarden van onze kopers komen slechts in aanmerking als zij 
voor de uitvoering van de bestelling uitdrukkelijk en schriftelijk door ons voor akkoord bevestigd worden. 
 
2. Plaats van uitvoering. 
Al onze overeenkomsten worden afgesloten of verondersteld afgesloten te zijn in Meerhout.  
 
3. Uitvoering van bestellingen. 
Gedeeltelijke uitvoering van een bestelling ontheft de koper geenszins van zijn betalingsverplichtingen en kan 
geen schadeloosstelling tot gevolg hebben.  
 
4. Verplichtingen partijen met betrekking tot advertenties 
Indien de koper advertenties wenst te plaatsen, moet hij volledig gebruiksklaar materiaal leveren dat conform is 
aan de door Pweb Solutions gestelde vormvoorwaarden. De inhoud van de advertenties wordt volledig 
aangeleverd door de koper en hij draagt hiervoor de exclusieve verantwoordelijkheid.  
 
Pweb Solutions moet volgens de vastgestelde termijnen in het bezit gesteld worden van het materiaal en de 
instructies met betrekking tot de uitvoering van de order. Bij overschrijden van de vastgestelde termijnen wijst 
Pweb Solutions elke verantwoordelijkheid af voor fouten naar aanleiding van de uitvoering van dergelijk order.  
 
Pweb Solutions behoudt het recht om op elk ogenblik het tarief, formaat, kolombreedte of meetwijze van de 
advertenties te wijzigen.  
 
5. Aansprakelijkheid Pweb Solutions 
Pweb Solutions kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden indien de inhoud van de advertentie 
enige wettelijke of reglementaire bepaling schendt of in strijd zou zijn met enig intellectueel eigendomsrecht. 
 
De koper zal Pweb Solutions vrijwaren voor elke mogelijke aanspraak vanwege een derde naar aanleiding van de 
advertentie en zal alle kosten vergoeden van bijvoorbeeld de publicatie van een recht van antwoord.  
 
De overeenstemming van de te reproduceren kleuren, de volmaakte onveranderlijkheid van de inkten, inktgeving 
en register worden niet gewaarborgd. Afwijkingen eigen aan de aard van het uit te voeren werk worden 
uitdrukkelijk aanvaard door de opdrachtgever. 
 
6. Leveringstermijn. 
De leveringstermijnen van het tijdschrift en van de verschijning van de gevraagde publicaties worden enkel bij 
wijze van inlichting verstrekt en binden Pweb solutions niet. Vertraging in de levering geeft geen enkel recht op 
schadevergoeding noch op de ontbinding van de overeenkomst. Wijzigingen in het order hebben automatisch tot 
gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen. 
 
7. Betalingsvoorwaarden. 
Onze facturen zijn contant betaalbaar te Meerhout, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Het saldo van de 
factuur dient uiterlijk betaald te worden binnen de dertig dagen na factuurdatum.  
 
Elk bedrag dat onbetaald blijft op de vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een 
intrest opleveren gelijk aan de intrestvoet zoals bepaald in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding 
van de betalingsachterstand bij handelstransacties, vermeerderd met zeven procentpunten en afgerond tot het 
hogere halve procentpunt en met een minimum van 12 % per jaar. 
 
Ingeval van niet-betaling op de vervaldag zal het openstaand factuurbedrag – na ingebrekestelling – verhoogd 
worden met 10 % met een minimum van € 100,00 euro ten titel van conventionele en forfaitair bepaalde 
schadeloosstelling, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Dit schadebeding is geen vergoeding voor 
eventuele gerechtelijke invorderingskosten. 
Ingeval de klant in gebreke blijft de geleverde diensten te betalen of op één of andere manier zijn verplichtingen 
niet is nagekomen, kan Pweb solutions, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een deel van 
het contract of het volledige contract ontbinden, door melding aan de klant via een eenvoudige aangetekende 
zending. 
 
De klant is in dat geval een schadevergoeding verschuldigd waarvan het minimum, rekening houdend met de 
potentiële schade, forfaitair wordt vastgesteld op 10 % van de prijs, exclusief B.T.W., onder voorbehoud van het 
recht van Pweb solutions de werkelijk geleden schade te bewijzen en volledige schadeloosstelling te vorderen. 
 
Pweb solutions behoudt het recht om nog niet-uitgevoerde bestellingen te annuleren of de uitvoering ervan op te 
schorten, op voorwaarde dat hij de klant daarvan op de hoogte brengt. 
 
 



8. Ontbinding van de overeenkomst 
Pweb solutions behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande 
ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, gerechtelijk akkoord, kennelijk 
onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper. In een dergelijk 
geval blijft het door de koper betaalde voorschot door ons definitief verworven. 
 
9. Overmacht  
Wanneer Pweb solutions ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, vertraging bij zijn eigen leverancier, e.d. 
niet in de mogelijkheid is de overeenkomst uit te voeren, behoudt zij zich het recht voor de overeenkomst te 
beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist. 
 
10. Klachten 
Eventuele zichtbare of verborgen gebreken dienen gemeld te worden binnen de zeven werkdagen na ontvangst 
van de publicatie per aangetekend schrijven.  
 
11. Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid 
Onze overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Enkel de rechtbanken van het 
arrondissement Turnhout zijn bevoegd om de eventuele geschillen en/of bezwaren te beoordelen zowel voor 
levering in België als in het buitenland. 
 
 
 


