Algemene Voorwaarden Pubii Visie - zie ook www.publivisie.be
ARTIKEL I. DEFINITIES

ARTIKEL II. PRIIZEN EN BETALING

Abonnementsdiensten

S1.1 Door ondertekening van een bestdbon vedftaart de Opdrachtgever expliciet akkoord te gaan dat Publi Visie op deldronische wifte factureert. Meer

De hosting van de Website, een hdpdmk. updates van de Website en het oplossen van bugs.

bepaald zidlen de (moven en betalingsvertneken in pdivorm naar de Opdrachtgever gemadd warden op het emailadres aangegmen op de bestelbon. De

Algemene Voorwaandear

Opdractgever verbindt zich attar en garandeert dat de mailbox verbonden aan die emailadres steeds voldoende capaciteit zal hebben en op regelmatige

Doze Algemene Vounvaarden v. Publi Vie.

basis zal gecontroleerd wooden. De Opdrachtgever mnvaardt dat verzending voldoende bewijs is van kennisgeving. Ally technische en andere problemen nu

Opdiachtgeven

verzending vallen under de uitsluitende ver.twoordelnItheid van de Opdrachtgever.

De wederpartij van Publi Visie in de Overeenkomst

11.2 Belding voor abonnementuliensten dienen maandelijks te gebeuren. Hiervoor wordt maandelijks een betalingsvermek gestuurd.

Overeenkomst

11.3 BetalIngsvermeken dienen steeds betaald to word. binnen 19 dagen nee verzending van het verzetek. Na betaling ontvangt de Opdrachtgever hiervm

Able overeenkomsten tussen Publi ViSie en de Opdrachtgever betreffende de Websitediensten, alsmede elle (rechts)h.delingen die hiermee verband

eon fat-Nur.

houden.

11.9 Facturen dienen steeds betaald to warden binnen 14 dagen nu factuurdatum. tenon schriftelijk anders is overeengekomen.

Partner,

11.5 Eike schuld van de Opdrachtgever die op de vervaldag onbetaald blijft, zal van rechtswege en yonder ingebrekestelling of wake andere formaliteit ook,

Publi Visie en Opdrachtgever.

een interest van 10% per jaar opbrengen. to rekenen vanaf de vervaldag tot de deg van volledige betaling, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10%

Publi nave

met een minimum van E 125 (honderdviftentwintig EURO). op het verschuldigde bedrag in hoofdsom.

De besloten vennootuhap met beperine mnsprakelijkheid Publi Visie, met rnmtschappelfike zed to Haltstraat 82 A. 2900 Overpelt en met

11.6 Abe prijun zijn in earn en exclusief BTW. Z

ondernemingsnummer 0883.233.401.

De B.T.W. en alto andere belastingen, Mks.. heffmgen of kosten zijn steeds ten baste van de Opdrachtgever.

Standaard Software Software, die net speciaal ontwikkeld word not aan eon specifieke behoefte san de Opdradugever a voldoen.

ARTIKEL 12. ANNULATIE

Specifieke Software Op moat van de Opdraclugever gemaakte software.

12.1 Ingeval eon order, en/of de Overeenkomst tussen Publi Visie en de Opdrachtgever door of beano de Opdrachtgever wordt geannuleerd. zelfs met

Website:

uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van Publi Visit. is de Opdrachtgever gehouden tot betaling van elle reeds gefactureerde bedragen en om elle reeds

fen samenhangend gelled van digitale internemaginis inclusief eventuele bijhorende digitale albeeldingen, teksten, scripts en databases gecreterd,

verronden betalingsvermeken te voldoen, evenals 50% van elle nog to factureren bedragen, onverminderd het uitdrukkelijke mein van Publi Veto om een

gemtegreerd of bijgewerkt door Publi Visie voor de Opdrachtgever.

hogere schadevergoeding to vorderen indien daartoe het bewijs wordt aangeleverd.

Websitediensten:

ARTIKEL 13. ONTBINDING EN SCHORSING VAN DE OVEREENKOMST

ABe werkzaarnheden wake door of namens Publi Vide en anders den krachtens een arbeidsovereenkomst voor de Opdrachtgever warden verricht en

13.1 Indien de Opdrachtgever ten van haar essentide verplichlingen niet nakomt, zoals de tijdige betaling van lac-wren en betalingsvermeken, behoudt

verb.d houden met het ontwerpen van nieuwe Websites of het aanpassen van eon bmtaande Website zowel wet betreft content, layout en design, met

Publi Visie arch het recht voor out de nog uit to voeren dienen op to schorten of de Overeenkomst zonder reduerlifire machfiging en Dander voorafgaande

inbegrip van de abonnernentsdiensten.

ingebrekestelling to ontbinden. In die lacerate geval is de Opdrachtgever een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 50% van ale nog to factureren

ARTIKEL 2. TOEPASSELIIKHEID

bedragen van de lop.de Overeenkomst ongmcht het recht van Publi Visie om een hogere schadevergoeding en zonder afbreuk to doer aan enig ander recht

2.1 Door het ondertekenen van eon bestelbon van Publi Visie verklaart de Opdrachtgever dal hij kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden en

dat de niet-nakoming van de Opdrachtgever zijn verplichtingen voortbrengt voor Publi Visie.

dot hij met deze laatste akkoord goat.

ARTIKEL It OFFLINE ZEITEN VAN DE WE.BSITE

2.2 De rechtsverhouding tussen Partnen en arks not hiermee verb.d houdt, is uitsluitend aan deze Algemene Voorwaarden ondenvorpen. Gun enkele

14.1 Publi Visie lean. ofwel op eigen initiatief ofwel op initialler van een derde, beslissen om (een ded van) de Website Mdelijk of definitief offline te

afivijking van due Algemene Voorwaarden kan worden toegmman, tenzij deze afwijking ultdrukkelijk schriftelijk overeengekoinen wend op de bestelbon.

zenen. indien hij overtuigd is din een wendlike, reglementaire of contractude regeling gemhonden word. De Opdrachtgever ziet at van eender welke

2.3 Publi Visie been het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzildig te wiftigen.Wfizigingen golden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkonuten.

schadevergoeding in gem! Publi Visie hierbij een interpretatiefout maakte, tenaj on sprake is van een omenelfike of aware font. De tijdelijke stopzening van

Na kennisgeving aan de Opdrachtgever, heeft doze Nano 5 werkdagen de tijd om hieromarent opmerkingen to formuleren. Indien de Opdrachtgever

de dienstverlening, zoals omschreven in die artikel, ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn verplichting tot betaling.

opmerkingen formuleert den tullen de Partnen in onderh.deling treden over dew opmerkingen. Volgen geen opmerkingen binnen de gestelde termini

ARTIKEL IS. OVERMACHT

van yid werkdagen den wordt de Opdrachtgever geacht de wijzigingen - stilareggend - to hebben aanvaard en wooden de nieuwe voonmarden geacht

13.1 In geval van overmacht, en moor in het algemeen In ally ommandigheden die de uitvoering van de opdracht door Publi Visie verhindme7

n of

onmiddellijk in working to zijn getreden vanaf hun kennisgeving aan de Opdraditgever.

vertragen of nog die een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door Publi Visit a.geganr verbintenissen. NM

gn

ARTIKEL 3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

van zijn verplichringen ten semen van de Opdradugever, zonder tot enige schadevergoeding gehouden to ann. Order overmacht wordt ventaan, zonder

3.1 Alto offertes, a.biedingen. etc. alkommig van Publi Visie zijn steeds vrlibliiv.d en Publi Visie kan deze op leder Ogenblik terugtrekken. In elk genii

daartoe menwel beperict to zijn: abnormale en ommortienbare ommandigheden, hardship. aorta& mobdiwue, onlusten, staking en look-out, zowel bij Publi

zhn alto offertes van Publi Visie slechts to beschouwen als een uftnodiging tot het plaanen van nen order door de Opdrachtgever. Publi Visie behoudt zich

Visie als bij zijn toeleveranciers, informatimvirussen of -bugs, brand, waterschade, onderbreking ran transportmiddelen, bevoorradingsmoeililitheden in

steeds het recht voor om een order to weigeren.

energie en beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid.

3.2 De Overeenkomst tussen Publi Visie en de Opdrachtgever komt slechts tot stand zodra een persoon die bevoegd is Publi Vete in rechte to verbinden, de

15.2 Valutaschommelingen, verhogingen van materiaalpriften, bonen, salarissen. sonde fasten. van overheidswege opgdegde kosten. heffingen en

order van de Opdrachtgever schriftelijk en/of elektronisch heeft bevestigt, clan web mdra Publi Visie de uitvoering van de order opstart

belastingen, transportkosten. im en uitvoerreduen of verarkeringspremies. (touter memplatieve opsomming), opftedende tussen het ondertekerten van een

ARTIKEL 4. ONTWIKKELING VAN DE WEBSITE EN TERSUINEN

bestelbon en het eindigen van het abonnement, lomnen aanleiding geven tot een verhoging van de prijs.

9.1 Binnen 10 werkdagen on ondertekening van de bmtelbon door Publi Visie bezorm de Opdrachtgever het nodige materiaal aan Foblt Visit. flInnen 10

ARTIKEL 16. AUTEURSRECHT EN INTELLECTUELE EIGENDOM

&gen no ontvangst van del matched melt Publi Visie de Opdrachtgever een eerste proefdruk van de lay-out van de startpagina van de nieuwe Website noon.

16.1 Wanner Publi Visie onder eender welke vorm een work verricht dat as ten crearieptocm in de an van de wetgeving op intellectuele eigendom

Hierna volgt de eerste factuur.

beschouwd worth. baton& Publi Vide de 'eaten die voortvloeien uit die work. De Opdrachtgever kan dear rechten slechts bekomen mitt een schrifteligre

4.2 Na de voontelling van de proefdruk heeft de Opdrachtgever vid werkdagen Ind om schriftelfik eventuele opmerkingen to green. Dom hij dot niet bInnen

overeenkomst die de overdracht van de rechten regelt Op basis van dit artikel. besdat Publi Visie - ontwerper van geinformariseerde gegevens en beelden.

dam termijn clan mag Publi Visie dit as een - stilzwiigende - goedkeuring van de proefdruk aanzien en volgt een tweede factuur. Galt de Opdrachtgever

over een grafisa werkinstrument, van een matrix, enz - over de auteursrechten op de Website.

opmerkingen daft past Publi Visie de proefdruk aan volgens dean bemerkingen en volgt de tweede facto= no de goedkeuring van de Opdrathtgever van

16.2 De overdracht van auteursrechten en specifiek de overdracht van het recht op reproductie moet expliciet in eon geschreven overeenkomst opgenomen

de herwerlde proefdruk.

worden. Done overdracht vloeit Met voort uit het felt dat het crmtieproces vooraren wend in de opdracht of dat die creatieproces speciaal vergoed word. Ook

4.3 Na ontvangst van betaling van de caste oa tweede filchrur wordt de rest van de Website afgewerkt en komt deu definitief online to staan, behalve indIen

de eigendomsaverdradit van het materide product of de digitale gegevens aan de Opdrachtgever geeft Been aanleiding to de overdo adu van auteunarecluen.

de situatie goals omsthreven in artikel 4.4 dth voordoeL Hierna °memo, de Opdrachtgever een factual.van de door Publi Vete ingeschakelde panne

16.3 Bij gebruik van Specifieke Software blijft Publi Visie eigenaar van deze software. Publi Visie blijft eigenmr van ale know-how die gebruikt of ontwikkeld

voor de hosting van de Website. Done factuur diem binnen de aangeduide termijn betaald to wooden door de Opdrachlgever, motet wordt de Website

word, voor de uitvoming van de Overeenkomst en is vrij deze to gebruilden voor een ander doel. blivoothedd nom de realisarie van andere Websites. Publi

[true offline gehaald.

Visie mag zonder beperkingen de Specifieke Software alsook de code die specifiek voor de Opdrachtgever ontwikkeld wend, gebruilmn.

4.4 Indica de Website voor de Mt-meting ran de Overeenkomst ondergebracht was bij een andere host en er dos een overname van de domeinnaam van de

16.4 De in de Overeenkomst bepaalde prijs weenpiegelt een niet-exdusief en niet-overdraagbaar recht om gebruik to waken van de Specifieke Software

Website nodig is, zee Publi Visie rumens de Opdrachtgever nen transfercode aanvragen bij drone oorspronkelnke host. Zodne de ompronkelijke host dew

conform het doh van deae software. De eigendom van de broncode blijft te alien tijde eigendom v. Publi Visie. Deze bronco& mag door de Opdrachtgever

transfercode noon de Opdrachtgever heeft doorgesmurd client dew laatste dear code over to waken aan Publi Visie. Binnen de dole werkdagen runlet Publi

Met verkocht wooden. nooh grans of tegen bearing ter beschikking gesteld warden. De Opdrachtgever mag de broncode ook niet onthulien of doorgeven.

Visie dew code ontvangt ua Publi Visie de Webs,. online. Hierna ontv.gt de Opdrachtgever een factuur van de door Publi VIsie ingeschakelde partner

Veranderingen aan de Specifieke Software zijn ondenvorpen aan de voorsariften over Specifieke Software.

voor de hosting van de Website. Doze factour dent binnen de aangeduide termijn betaard to warden door de Opdrachtgever, zone[ wordt de Website

16.5 De Opdrachtgever kan geen entrel eigendomsrecht of intellectueel mat opeisen op mandaardsofiware. Dew reaten zijn ofwel eigendom van Publi

mrug offline gihaald. Inch. de Opdrachtgever de door hem ontvangen transfertode niet overmaakt ban Publt Vide binnen de vnf werkdagen nee °Munger

Visie ofwel van de ontwiltkelaar, awe) van een der&

daarvan, en Publi Vole de Website dus niet online kan zetten, den voldoet Publi Visie aan al haar verplichfingen to.v. de Opdrachtgever door verzending van

16.6 De Opdrachtgever is ver.twoordelijk voor de inhoud van de Website en you het doorgeven van de correcte gegevens die op de door Publi Visie to

de Website VI2 mail near de Opdrachtgever met dmrbij de nodige instructies om de Website online to plains. door de Opdrachtgever.

ontwikkelen Website moeten warden geplaarst De Opdradugever verklaart en garandeert dat Iftj de volledige eigendom been over deze inhoud en der Publi

ARTIKEL 5. RESPECTEREN VAN HET VOOROPGESTELDE TIIDSCHEMA

Visie geen rechten van derden schaadt door deze op de Website te plaatsen. Publi Visie draagt op geen enkele wifte enige aansprakelijkheid v

5.1 Pali Visie tracht ro good als mogelijk het tijdschema met de venaillende fawn van zijn Websitediensten, dat vouroggesteld wordt in done Algemene

De Opdrachtgever cal Pub!' Visie vrijwaren mar eventuele aampraken van derden in verband met deze inhoud

oud.

Voorwaarden of in de Overeenkomst, nee to leven. In geval Publi Visie een termijn niet haalt, zee de Opdrachtgever een redelijke bijkomende termijn toestaan.

ARTIKEL 17. AANSPRAKELHICHEID

Eon overschrbding van die tijdschema door Publi Visie kan nooit grond zijn tot ontbinding van de Overeenkomst.

17.1 De aanspraltelijiduid van Publi Vule bepedct Ma in elk geval uitsbuitend tot het uttvoeren van de vereiste verbeteringen en kan seen aanleiding seven

5.2 Publi Visie is noon aansprakdijk voor vertragingen verooruakt door de Opdrachtgever of derden.

tot enige schadevergoeding, behalve m geval van opzettelijke of aware foul van Publi Visie, zijn personal of onderaannemers.

ARTIKEL 6. ABONNEMENTSDIENSTEN

17.2 Publi Visie is nn verantwoordelijk voor welke nadelige gevolgen en schade ook voorardoeiende all

6.1 Zodra de Website &tinnier online stoat. zoals hierboven beschreven, begin een abonnement ta lopen. Het betreft een abonnement van bepadde duur

Elko wiftiging van en/of toevoeging aan de inhoud van de Website door derden en/of door de Opdrachtgever, hierin begrepen daden van hackers.

van vierentwintig rnaanden, ingaand op de datum van on-hoe gaan van de Website, tend) anders overeengekomen op de bestelbon.

Elk gebruik dot derden zouden waken van de op de Website ter beschikking gestelde informatie en gegevens.

6.2 De in het abonnement inbegrepen diensten zijn ten hdpdesk, updates van de Website en het oplossen van bugs. Daarenboven lung iedere abonnee een

Het gebruik van hyperlinks die de rechten van derden schaden.

handleiding met uideg over hoe de Website werkt.

Publi Visie is nooit aanspralmlijk voor indirecte mhade. hieronder begrepen mazy niet beperkt tot winarderviang.

ARTIKEL 7. VERMELDING VAN DE NAAM PUBU VISIE

17.3 De aansprakelilicheid van Publi Visie is in leder geval beperld tot het bedrag van de reeds gefactureerde summon van de !open& Overeenkomst

7.1 De Opdrachtgever bent in met de vermelding van de naam van Publi Visie op een geschikte pia. op de Website, [examen met een hyperlink war de

17.4 In elk geval waarin de Opdrachtgever dew de Overeenkomst vervatte dienen bij een concurrent of een andere host wil laten unvocren, is de

hoinepage van Publi Vale. De Opdraclugever diem ervoor to zorgen dat de vermelding en de link .10 op de juiste pleats venchijnen en dat de .dere

Opdradagever as enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat due nieuwe partij beschikt over de nodige software om de site good le baton functioneren.

(tekst)eteinenten newel onleesbaar maker. Publi Visie mag [even de naam v. de Opdrachtgever vermelden in een tins[ van Opdrachtgeveren die hun

ARTIKEL 18. CONFIDENTIALITEIT

webs'. door Publi Visie lieten creeren. Done lijst kan eon commercieel doh dienen of kan ter informatieVan derden gegeven worden.

18.1 De Opdrachtgever verbindt rich eta de vertrouwelijke gegevens, inlichtingen, informatie, toepassingen. methodes en knowhow amok eender welk

ARTIKEL 8. INFORMATIEPUCHT

soon document waarvan hij kennis kreeg baler. de uitvoering van de Overeenkomst niet te verspreiden of te communkeren, niet te later verspreiden of

8.1 De Opdrachtgever dosage de mlusieve en volledige verantwoordellikheid om na to gaan en to bepalen of de Website geschikt een aan elle wettellike

te eaten communiceren, niet direct of indirect to gebruilten, tenon Publi Visie hiervoor op voorhand schriftelijk de toestemming gal Due verplithting tot

en kwaliteitsvereisten voldoet met betrekking tot het gebruik en/of de doelstdlingen suarvoor de Opdrachtgever de Website wenn to gebruiken. De

conndentialiteit gddt ook no het beeindigen van de Overeenkomst, mere bepaald tot de betreffende informatie algemeen bekend is geraakt zonder toedoen

Opdrachtgever zal hiertoe ale noodukellike en nuttige informatie opvragen. De Opdrachtgever both hierbij de upliciete verplichting om de aldus

van de Opdrachtgever.

ventralen informatie to verifieren. onder meet m.b.t. de accuraatheid, de volledigheid en de toepasselijkheid van de verkregen informatie m.b.t. het gebruik

ARTIKEL 19. KLACHTEN BETREFFENDE DE FACI1JUIL BETAL1NGSVERZOEICEN OP DE UITGEVOERDE D1ENSTEN

en de doelstellingen waarvoor de Opdrachtgever de Website went te gebruiken.

191 Ten tirade geldig ce zijn. moo elke klatht geschieden bij aangetekend schripien aan de add van Publi Visie binnen de acht kalendeniagen vanaf de

8.2 De Opdrachtgever ken geenenkelrecht ontlenen aan de informatie die Pubh Visie op eigen initiatief ofop verzoek van de Opdradagever zoo verstrekken.

datum van verzending van de Hamm en/of het betalingsvertarek. respectievellik vanaf het moment waarop de Opdrachtgever het gebrek ontdekt of had

&3 Publi Visie geeft de Opdrachtgever een E•inmalige opleiding die hem in stoat belt zelf de inhoud van de Website aan te passer rowel tijdens als na (indien

behoren to ontdekken.

de Website en de domeinnaam worth overgelcoat) het abonnement.

19.2 De factuurdatum wordt onweerlegbaar vermoed de datum van verzending van de factuur te ann. &win van emending van de femur wads

ARTIKEL 9. HOSTING EN REGISTRATIE VAN DOMEINNAMEN

geleverd door het uitgaand facturenboek van Publi Visie, door haar opname in de ETW aangiftes van de factuur of door verzending van de factuur. Bewijs

91 Van de Hosting van de Website work[ Publi Visie semen met Webreus. Alto aansprakelhltheid m.b.t. de hosting is strikt beperio tot hetgeen Publi Visie

van verzending van het betalingsvermek wordt gdeverd door hoar opname in Publi Visie haar boekhoud-softwarepakket of door emending van het

zelf op webreus.ill kan verhalen.

betalingsverroek.

9.2 Publi Vane behoudt arch uirdrukkelijk het melt voor om van host to veranderen en bij dew aanvaardt de Opdrachtgever redelijke onderbrekingen aan

19.3 ridding van de factuur en/of het betalingsverzoek zonder protest binnen de gestelde termijnen keen steeds en zonder uitzondering een voldoende

de hosting hierdoor.

bewijs op van de aanvaarding van rowel de factuur, respectievdijk het betalingsverzoek, als de uftgevcerde Websitediensten door de Opdrachtgever.

9.3 De registrar ie van domeinnamen en de hosting van de Website geschiedt volgens de reglementen en voonvaarden van one.com. De Opdrachtgever

ARTIKEL 20. GESCHILLEN EN TOEPASSELIIK RECHT

heeft kennis gee men van en aanvaardt due reglementen en voorwaarden, beschikbaar op de website van one.com, en verldaart dat Publi Visie hem heeft

20.1 Als wederendse garantie en verbintenis tot sidle geschillenregeling door arbitrage, Is de arbitragecommissie OVAR row belast met de aanstelling van

geinformeerd mngaande deze reglementen en voorwaanden.

scheidsrechters welke bevoegd =Lien zijn elk geschil voortspruitend uit deze Algemene Voorwaarden side Overmnkomst, definitief to bmlechten conform

9.4 Publi Visie draagt op goon enkde wine enige aansprakelijkheid noon het registreren van domeinnamen op verroek van de Opdrachweer welke een

hear werIcingsregJement, dot kosteloos kan bekomen warden bij OVAR now, Pater damiaanstraat 26, 8000 Brugge. Doze dmaide vervangt ale hiermee

inbreuk zouden uitmaken op rechten van derden

snijdige bevoegdheidsclausules. Doze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst worth beheerst door Belgisch rechL

9.5 De Opdrachtgever sal Publi Visie vrijwaren voor eventude aanspraken van derden ingevolge de registratie van een domeinnaam.
ARTIKEL 10. OVERKOPEN DOMEINNAAM EN WEBSITE
10.1 Na een termijn van vierentwintig maanden eindigt het abonnement van rechtswege en heeft de Opdrachtgever de mogelnkheid om de Website en de
domeinnaam aver to kopen.

