Algemene Voorwaarden Provoq
Behoudens andersluidende en uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst, zijn alle diensten afgesloten onder de hierna vermelde
bedingen en voorwaarden. Deze voorwaarden maken deel uit van de dienstverleningsovereenkomst en hebben voorrang op de
bepalingen ervan.
Artikel 1. Om betwistingen te vermijden, starten de werkzaamheden pas zodra Provoq haar eerder gestuurde offerte officieel
bevestigd heeft gekregen van de opdrachtgever. Deze bevestiging van de opdrachtgever kan toekomen per email, fax of brief.
Artikel 2. Alle prijzen zijn exclusief btw. Alle aanbiedingen en prijsopgaven, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij
uitdrukkelijk het tegendeel werd bepaald. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
Artikel 3. Provoq behoudt het eigendom van alle opgeleverde materialen tot de factuur volledig door de opdrachtgever werd
betaald. Op dat moment draagt Provoq de integrale en onvoorwaardelijke intellectuele rechten op het afgeleverde product over
aan de opdrachtgever. Die is geen extra vergoeding verschuldigd bij hergebruik, ook niet door derden, in hetzelfde medium of
andere media.
Artikel 4. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Provoq aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze
of offerte van Provoq, dan wel zijn rapportering ter beschikking stellen.
Artikel 5. Elke annulering van het geheel of een gedeelte van het overeengekomen werk dient schriftelijk te geschieden. In
voornoemde gevallen, evenals bij ontbinding van de overeenkomst ten nadele van de opdrachtgever zal laatstgenoemde een
forfaitaire schadevergoeding van 30% op het overeengekomen totaal bedrag verschuldigd zijn ter dekking van o.m. vaste en
variabele kosten en winstderving, onverminderd het recht van de dienstverlener om een hogere schade te bewijzen.
Artikel 6. Het bedrag van de facturen is steeds betaalbaar te Antwerpen in de aangeduide munt. De aanvaarding van de facturen
geldt van rechtswege en volgens artikel 1139 B.W. als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door het
verstrijken van de termijn. Tenzij anders vermeld zijn de facturen contant betaalbaar.
Artikel 7. Iedere factuur wordt beschouwd als aanvaard tenzij protest per aangetekend schrijven binnen de acht dagen. Vanaf de
vervaldag brengt het onbetaald gedeelte van onze facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlrente van
10% per jaar op.
Artikel 8. De factuur moet betaald worden binnen de dertig kalenderdagen na de factuurdatum. In geval van niet betaling op de
vervaldag en bij gebrek aan tijdig en gegrond protest is de schuldenaar van rechtswege en zonder ingebrekestelling gehouden
bij toepassing van artikel 1147 B.W. tot betaling van een schadevergoeding conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op
10% van het onbetaalde bedrag met een minimum van 125 EUR, onverminderd de verwijlrente en de eventuele
gerechtskosten.
Artikel 9. In geval van niet tijdige betaling van de factuur behoudt de dienstverlener zich het recht voor de werken onmiddellijk
stop te zetten tot betaling van alle nog openstaande schulden. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn ten laste van de klant.
Artikel 10. De opdrachtgever heeft de plicht om de geleverde materialen en diensten te controleren op onjuistheden en
onzorgvuldigheden, en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart Provoq van elke aansprakelijkheid,
ook voor aanspraken door derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom, op door de opdrachtgever verstrekte
materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt, met inbegrip van enige schade die hieruit
voortvloeit.
Artikel 11. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, als partijen tussentijds
overeenkomen om de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht, en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden, uit te
breiden of te wijzigen. Indien dit leidt tot meerwerk, wordt dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever bevestigd. Als
de partijen akkoord gaan met een uitvoering in fasen, kan Provoq de afwerking van de delen die tot een volgende fase behoren,
opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
Artikel 12. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Provoq niet. Vertraging in de levering geeft de
klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering, noch op ontbinding van de overeenkomst.
Artikel 13. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd
indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen of beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde
proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.
Artikel 14. Alle betwistingen vallen onder het Belgische recht en behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van
het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.
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