Algemene Verkoops- en
Betalingsvoorwaarden
Alle leveringen en prestaties worden geacht aan de onderstaande algemene voorwaarden te zijn aangegaan:

Kenmerken, karakteristieken of kwaliteiten van de verkochte goederen die niet uitdrukkelijk werden
overeengekomen, worden door De Print Prins vrij gekozen. Te denken valt bijvoorbeeld aan lettertype van
bedrukking, kleur van bedrukking, lay-out, postitie van de bedrukking, materiaal van gebruikt textiel, enz. ...
Afmetingen, gewichten, graden, percentages, kleuren, enz. In de orderbevestiging vermeld, zullen door De Print
Prins zo nauwgezet mogelijk in acht worden genomen, gegeven evenwel de voor de goederen gebruikelijke
toleranties inzake afwijkingen.
Inzake aantallen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat De Print Prins er toe gerechtigd is om 10% van het
bestelde aantal méér of minder te leveren, te factureren en betaald te zien. Voor drukwerk dat een ingewikkelde
of bijzonder moeilijke afwerking vereist, mag de leverancier 20% méér of minder dan het bestelde aantal leveren,
factureren en betaald te zien.
Ontwerpen, clichés, films, borduurprogramma’s e.d.m. blijven te allen tijde de intellectuele eigendom van De Print
Prins.
De Print Prins is ten overstaan van de klant slechts aansprakelijk bij opzet of zware fout, zijnde een miskenning van
de meest essentiële regels van de kunst in kwestie. De Print Prins draagt geen enkele aansprakelijkheid voor
zetfouten waardoor de goederen verkeerd worden bedrukt, noch wegens, vermeend, tekortschietende esthetiek
van de bewerking.
De Print Prins is niet aansprakelijk voor inbreuken op reproductierechten of andere intellectuele rechten van
derden, voortkomend uit de uitvoering van de geboden opdracht. De klant zal De Print Prins dienaangaande steeds
vrijwaren tegen aanspraken van derden.
In geval van niet-betaling, op de vervaldag der schuld, van de prijs, of het nog openstaande saldo daarvan, zal
deze/dit worden verhoogd met een vergoeding van 10% dezer prijs of saldo (met een minimumvergoeding van 100
EUR), wat overeenkomt met de hinder die De Print Prins aldus ondergaat, en met de in dit verband gemaakte
administratiekosten. Het betreft hier geen vergoeding voor eventuele advocatenkosten ter incasso. Daarenboven
is de prijs of het nog openstaande saldo daarvan alsdan en vanaf de vervaldatum der schuld evenzeer te
vermeerderen met conventionele verwijlsintresten tegen 10% per jaar. Deze lopen door tot op datum van betaling,
ook al werd intussen een incassoprocedure opgestart voor de rechtbank. De zonet vermelde vergoeding en
conventionele verwijlsintresten zijn van rechtswege verschuldigd zonder dat daartoe enige aanmaning vereist is.
De conventionele verwijlsintresten worden per begonnen week verrekend.
De niet-betaling, weze het gedeeltelijk, der prijs op de vervaldag der schuld, maakt het verschuldigd saldo van al de
andere, zelfs niet vervallen, schulden van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling onmiddellijk
opeisbaar.
Voorwaarden dienen protesten ter zake een uitgestelde factuur, door de klant schriftelijk geformuleerd te worden
binnen de 8 dagen na verzending van de betrokken factuur. Een na het verstrijken van deze termijn geformuleerd
protest, wordt als niet-bestaande beschouwd. Een tijdig geformuleerd protest verleent de klant niet het recht om
betaling in te houden. Geen enkele klacht zal nog worden aanvaard na betaling van de koopwaar en.of geleverde
diensten. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.
In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken of de vrederechter territoriaal bevoegd van de plaats waar
de verkoper zijn uitbatingzetel, hoofdzetel of woonplaats heeft.
De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertragingin de
levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

