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Verkoopvoorwaarden ICT Projects - In4Matic
Specifieke verkoopsvoorwaarden In4Matic NV voor ICT Projects – april 2017

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de ICT project-overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van
worden afgeweken.

Deze verkoopsvoorwaarden zijn slechts van toepassing tussen ondernemingen, bij handelstransacties die leiden tot het
leveren van goederen of het verstrekken van diensten in het kader van een zelfstandige beroepsmatige of economische
activiteit in het kader van een ICT project. De specifieke verkoopsvoorwaarden op de eventuele bijlage bij een ICT
project hebben voorrang op deze algemene voorwaarden. Indien geen specifieke bijlage , zijn deze algemene ICT project
voorwaarden van toepassing.

1. De goederen of diensten in het kader van het ICT project worden geleverd zoals omschreven op de offerte.
2. Elke prijsopgave, schriftelijk of mondeling doorgegeven, is steeds vrijblijvend. Enkel een schriftelijke en behoorlijke
ondertekende orderbevestiging of voor akkoord ondertekende I4M-offerte kan ons geldig verbinden.
3. De goederen of diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de I4M-offerte vermeld, rekening houdend met de
gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel.
4. De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.
5. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.
6. Klachten betreffende de geleverde goederen of de verstrekte diensten kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet
schriftelijk bij ons toekomen binnen de zeven dagen na levering. Verborgen gebreken dienen binnen korte termijn na de
ontdekking ervan gemeld te worden.
7. Het niet naleven door de koper van zijn verplichtingen van het onderhavig contract of van een ander contract tussen
dezelfde partijen, ontslaat ons van rechtswege van het naleven van onze verplichtingen. In dit geval hebben wij meteen
het recht, na een aanmaning per aangetekende brief welke na 15 dagen onbeantwoord is gebleven, het onderhavig
contract volledig of voor het resterende gedeelte te annuleren, onverminderd ons recht op schadeloosstelling.
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8. ANNULATIE VOORWAARDEN – ICT Project. Wederzijdse annulatie of wijziging is mogelijk. Annulatie kan in
bepaalde gevallen annulatieonkosten met zich meebrengen voor de klant. Indien gehele of gedeeltelijke annulatie van het
aangevraagde project door de klant, hangen de annulatie onkosten af van het stadium waarin het desbetreffende project
zich zal bevinden. Annulatie kan enkel schriftelijk (e-mail/brief/fax).
8.1. Goederen
Indien voor het project door In4Matic bij toeleveranciers reeds goederen besteld waren, zal In4Matic de kosten voor
annulatie en/of teruggave van die goederen naar de klant toe doorrekenen.
8.2. Diensten
8.2.1. Indien het project reeds bezig is : (deel annulatie bijv.)
Indien dit een long-term project (meer dan 1 maand) betreft zal dit afhangen van de specifieke verkoopscondities (bijlage
project) en bij ontsteltenis van deze wordt voorzien in een standaard vergoeding van 5’000,- eur.
Indien het een short-term project betreft (minder dan 1 maand), zal de klant 25 % annulatie kosten betalen op de
geplande dienstverlening.
8.2.2. Indien het project nog van start moet gaan :
Indien annulatie minimum één maand voor de startdatum van het project , zijn geen annulatie kosten door de klant
verschuldigd. Indien annulatie minder dan één maand voor de startdatum wordt een standaard vergoeding van 1’000,- eur
aangenomen.
9. Onze leveringen zijn ten laatste betaalbaar 30 dagen na factuurdatum.
10. De geleverde koopwaar van de goederen bij een ICT project blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom,
kosten en interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering. Deze moet de goederen in hun
staat bewaren. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de vervaldag en na de aangetekende zending van een
aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege en via een eenvoudige aangetekend verzonden verklaring
worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.
11. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest gevorderd.
Deze nalatigheidinterest wordt berekend op basis van de referentie-interestvoet van de Europese Centrale Bank.
12. Bovendien wordt, zonder ingebrekestelling, het openstaande factuurbedrag vermeerderd met 10 %, met een minimum
van 50 EUR ten titel van schadebeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade,
onverminderd andere relevante invorderingskosten.
13. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.
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