ALGEMENE VOORWAARDEN VIP COMPUTERS BVBA
1. Algemene voorwaarden : a. Tenzij andere bijzondere voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen werden overeengekomen, gelden uitsluitend de hiernavolgende bepalingen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing
op alle bestekken, prijsoffertes en overeenkomsten die worden gesloten b. Alleen door het feit een order te geven verklaart de klant zich akkoord met onderstaande voorwaarden die hij kent en automatisch onderschrijft. Zij maken een
integraal bestanddeel uit van deze overeenkomst. c. Iedere ondertekenaar van een overeenkomst verbindt zich solidair met de rechtspersoon in wiens naam hij handelt en wordt geacht de hier onderstaande clausules te aanvaarden
d. Andersluidende voorwaarden al dan niet gedrukt op de brieven en andere documenten worden als niet bestaande aanzien voor zover zij niet mochten overeenstemmen met deze algemene voorwaarden, zonder dat hiertoe protest
vereist wordt e. Inkoopvoorwaarden, en in het bijzonder iedere strijdige clausule zal slechts bindend zijn indien VIP COMPUTERS deze schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard f. De algemene voorwaarden sommen het geheel van de
rechten en verplichtingen op van VIP COMPUTERS en zijn klanten in het kader van de door VIP COMPUTERS BVBA geleverde werkzaamheden en goederen. 2. Bestellingen a. Prijsoffertes zijn slechts gegeven ter informatie, en steeds
vrijblijvend. b. De door de vertegenwoordigers van VIP COMPUTERS BVBA aanvaarde bestellingen zijn slechts verbindend na de schriftelijke orderbevestiging van VIP COMPUTER BVBA. 3. Betaling : a. De facturen zijn betaalbaar op de zetel
van VIP COMPUTERS BVBA b. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen c. Alle belastingen en taksen, van welke aard ook, verschuldigd uit hoofde van de door VIP COMPUTERS geleverde werkzaamheden en
goederen, zijn voor rekening van de klant d. De vervoerkosten zijn, tenzij anders bepaald, ten laste van de klant/koper. e. De levering en uitvoering kan slechts geschieden na betaling van het bedongen voorschot, hetwelke alleszins 20 %
van de contractsom dient te bedragen f. Klachten met betrekking tot de facturen dienen schriftelijk ingediend te worden binnen de 8 dagen na de verzendingsdatum van de factuur, met vermelding van de factuurdatum en het
factuurnummer, op straffe van onontvankelijkheid. Na verloop van deze termijn, zonder schriftelijke klacht bij aangetekende brief, worden alle in de facturen opgenomen gegevens en voorwaarden als definitief en uitdrukkelijk aanvaard
aanzien g. Ingeval de afrekeningen niet in EURO worden gefactureerd zal de op de factuur vermelde afrekening berekend zijn op basis van de specifiek gehanteerde wisselkoers. Koerswijzigingen na het opstellen van de factuur doch voor
de eigenlijke betaling van de factuur door de klant, zullen het voorwerp kunnen uitmaken van afzonderlijke rekeningen verstuurd aan de klant betreffende deze geschillen, zonder dat de klant hiertegen enig bewaar kan laten gelden.
h. Alle betalingen verricht door de klant met betrekking tot een bepaalde factuur kunnen niet aangewend worden tot aanzuivering van andere openstaande facturen i. Wanneer VIP COMPUTERS een wissel aanvaardt tot betaling van de
door VIP COMPUTERS geleverde goederen of diensten, brengt dit geen schuldvernieuwing teweeg. Alle kosten, verbonden aan het verdisconteren van een dergelijke wissel zijn steeds ten laste van de klant/koper.
j. In geval dat Vip Computers BVBA ruilmunten aanvaard( Res of ander barter maatschappijen) dienen deze vóór vervaldag op de ruilrekening te staan. Indien één der facturen vervallen is zijn alle openstaande gelden (ook van de niet
vervallen facturen) enkel betaalbaar in Euro’s op de KBC rekening van Vip Computers BVBA (733-0157780-88 / BE56 7330 1577 8088 // KRED BE BB) 4. Wanbetaling: a. Bij laattijdige betaling zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling
moratoire intresten verschuldigd. De berekening gebeurt aan de hand van de basisrente van de Europese Centrale Bank (ECB), vermeerderd met 6 %. Iedere begonnen maand vertraging wordt volledig aangerekend b. VIP COMPUTERS BVBA
behoudt zich het recht voor om, in geval van niet-betaling op de vervaldag, het bedrag van de factuur, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, met 10 % te verhogen, met een minimum van 250 euro , ten titel van algehele en forfaitaire
schadevergoeding, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.Daarnaast worden invorderingskosten, o.m. onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques, in rekening gebracht. c. Geen enkele klacht of geschil van welke aard
ook, of gebruiksderving schorst de verplichting tot betaling. d. Bij niet-betaling houdt VIP COMPUTERS BVBA zich het recht voor om verdere leveringen en werkzaamheden stop te zetten. Tevens behoudt VIP COMPUTERS BVBA zich het recht
voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het niet uitgevoerde gedeelte. e. Tot aan de volledige betaling en vervulling van alle verplichtingen uit
de koopovereenkomst, blijven de geleverde goederen eigendom van VIP COMPUTERS BVBA Zolang de geleverde goederen niet volledig betaald zijn, kan de klant/koper de eigendom van de geleverde goederen niet aan derden overdragen,
noch de geleverde goederen in pand geven. Ingeval dit verbod niet wordt nageleefd, is verkoopprijs onmiddellijk opeisbaar. Tot aan de volledige betaling zal de klant/koper de geleverde goederen derwijze opslaan en bewaren dat
waardevermindering wordt vermeden. De klant/koper verbindt er zich toe om VIP COMPUTERS BVBA onmiddellijk te verwittigen bij enige beslaglegging op de geleverde goederen ten zijne laste. Tot aan de volledige betaling staat de klant
tevens in voor de schade en de vervreemding van de geleverde goederen, na de sluiting van het contract. f. Elke wanbetaling van een factuur door de klant/koper verleent VIP COMPUTERS BVBA het recht de lopende overeenkomst, waarop
de wanbetaling betrekking heeft, vanaf de wanbetaling éénzijdig te verbreken ten laste van de klant/koper. Alle andere nog niet vervallen facturen worden vanaf de wanbetaling onmiddellijk opeisbaar. 5. Tariefstructuur a. De bestekken en
prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen, wettelijke heffingen en belastingen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behoudt VIP COMPUTERS BVBA zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze
aan te passen. 6. Verplichtingen van de klant a. VIP COMPUTERS BVBA moet onmiddellijk schriftelijk worden ingelicht over elke wijziging van één van de identificatiegegevens van de klant/koper. b. In geval van annulatie van de bestelling,
vernietiging van het contract, of indien er, zonder enige fout in hoofd van VIP COMPUTERS BVBA, geen uitvoering aan het contract kan worden gegeven is de klant/koper gehouden tot de betaling van een forfaitaire schadevergoeding ten
belope van 30 % van het totale bedrag van de bestelling, alsook tot onmiddellijke betaling van de geleverde werken en/of goederen. Een annulatie van een bestelling door de klant/koper is slechts geldig indien ze schriftelijk door
VIP COMPUTERS BVBA aanvaard werd. c. De klant is persoonlijk verantwoordelijk voor de betaling van alle verschuldigde bedragen. Elke andere persoon die een betaling doet, verwerft uit dien hoofde geen enkel recht ten opzichte van
VIP COMPUTERS 7. Aansprakelijkheid van VIP COMPUTERS a. VIP COMPUTERS kan niet aansprakelijk worden, noch op contractuele noch op buitencontractuele basis, voor de handelingen van uitvoeringsagenten op wie beroep wordt in
het kader van de huidige overeenkomst. b. VIP COMPUTERS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de rechtsgevolgen indien de klant/koper vóór of tijdens de werkzaamheden of leveringen, één of meerdere foutieve of onvolledige
gegevens zou hebben overgemaakt, ofwel andere informatie zou hebben verborgen. c. VIP COMPUTERS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade anders dan die door zijn verzekeraars wordt gedekt uit hoofde van zijn bedrijfsen /of productaansprakelijkheidsverzekering. Met inachtname van de wettelijke bepalingen inzake productaansprakelijkheid is VIP COMPUTERS in geen geval aansprakelijk voor de schade die ontstaat door onoordeelkundig gebruik door
de klant/koper, voor de schade als gevolg van gebreken ontstaan door natuurlijke slijtage, voor de schade die ontstaat tengevolge van het niet-opvolgen van de instructies van VIP COMPUTERS BVBA met betrekking tot het geleverde,
de samenstelling, de inrichting, de plaatsing of de opstelling daarvan. d. De opgegeven levertijd zal zoveel mogelijk in acht worden genomen. VIP COMPUTERS BVBA is niet aansprakelijk voor de overschrijding daarvan. Overschrijding kan
geen aanleiding geven tot vernietiging of ontbinding van het contract, deze overschrijding geeft evenmin aanleiding tot schadevergoeding. VIP COMPUTERS BVBA is tevens niet aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door niet-levering,
verkeerde of te late levering als gevolg van overmacht. Overschrijding van de levertijd geeft de klant niet het recht de bestelling te schorsen of te annuleren, of enig recht op schadevergoeding. De koper kan uiterlijk 2 weken voor de l
everingsweek kosteloos uitstel krijgen van de daadwerkelijke levering. Wanneer deze met meer dan 2 maanden wordt uitgesteld, dan mogen de sedert de datum der koopovereenkomst ontstane prijsverhogingen worden doorgerekend.
e. De vrijwaringsverplichting van VIP COMPUTERS met betrekking tot gebreken in de geleverde goederen gaat niet verder dan deze van de leveranciers van VIP COMPUTERS. Tevens dient de VIP COMPUTERS binnen de 8 dagen na de
inontvangstname ervan, van deze gebreken op de hoogte te worden gebracht door de klant/koper bij aangetekend schrijven, op straffe van onontvankelijkheid. f. De bewaring van de goederen, in afwachting van de levering of de afhaling
geschiedt op risico van de klant/koper. g. Alle verzendingen gebeuren op risico van de klant/koper h. De ingebruikname van het geleverde als definitieve goedkeuring en de aanvaarding ervan, in zijn totaliteit. De aansprakelijkheid van
VIP COMPUTERS BVBA is gelimiteerd tot het totaalbedrag van de facturen of de aannemingssom. 8. Aansprakelijkheid van de klant/koper
a. De klant/koper is tegenover VIP COMPUTERS aansprakelijk voor alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit zijn foutief gedrag en moet VIP COMPUTERS vergoeden voor het nadeel dat hem hierdoor werd berokkend
d. Een lichte fout volstaat om de klant/koper aansprakelijk te stellen. b. De klant/koper is aansprakelijk voor de rechtsgevolgen indien de klant/koper vóór, tijdens of na de uitvoering der werken en/of de levering der goederen, één of
meerdere foutieve of onvolledige gegevens zou hebben overgemaakt, ofwel andere informatie zou hebben verborgen. 9. Schorsing en beëindiging van de overeenkomst a. VIP COMPUTERS BVBA kan, zonder ingebrekestelling, tijdelijk
sommige of alle van de door de klant/koper gedane bestellingen schorsen, of zelfs de overeenkomst van rechtswege opzeggen, in geval van :- de klant/koper één of meerdere bepalingen van deze overeenkomst of enige andere
overeenkomst die de klant/koper met VIP COMPUTERS heeft afgesloten, overtreedt
- de klant/koper deze overeenkomst of enige andere overeenkomst, die de klant met de VIP COMPUTERS BVBA heeft afgesloten, verbreekt - faillissementsprocedures of procedures tot het bekomen van een gerechtelijk akkoord tegen
de klant/koper worden ingesteld - een curator wordt aangesteld over enige of alle activa van de klant/koper - van een liquidatie van de klant/koper - ingeval VIP COMPUTERS BVBA ontdekt dat de klant/koper beroep doet op de diensten
van VIP COMPUTERS BVBA met frauduleuze bedoelingen - VIP COMPUTERS BVBA zou vaststellen dat de klant/koper vóór, tijdens of na de uitvoering der werken en/of de levering der materialen, één of meerdere foutieve of onvolledige
gegevens zou hebben overgemaakt, ofwel andere informatie zou hebben verborgen. b. Indien de klant/koper de goederen niet afhaalt op de hem medegedeelde datum, behoudt VIP COMPUTERS BVBA zich het recht voor om na het
verstrijken van een termijn van 15 dagen de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, en dit zonder enige voorafgaande ingebrekestelling. c. De schorsing eindigt wanneer de klant/koper aan al zijn verplichtingen is nagekomen.
Zelfs ingeval van schorsing van de bestelling dient de klant/koper alle verplichtingen na te leven die hem krachtens de overeenkomst worden opgelegd. Indien de klant/koper zich binnen de 15 dagen na de schorsing van deze
overeenkomst nog niet in regel heeft gesteld, kan VIP COMPUTERS het contract van rechtswege opzeggen mits een aan de klant/koper bij ter post aangetekende brief. Deze opzegging wordt doorgevoerd zonder dat de klant/koper kan
aanspraak maken op enige vergoeding en onverminderd de betalingen die hij nog verschuldigd is. d. Bij annulatie van de bestelling, beëindiging of opschorting van deze overeenkomst worden alle bedragen verschuldigd aan
VIP COMPUTERS BVBA beschouwd als verschuldigd en volledig betaalbaar op eerste verzoek. De klant/koper heeft niet het recht deze bedragen te compenseren. Alle verschuldigde bedragen dienen onmiddellijk betaald te worden.
10. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer De persoonsgegevens die door de klant/koper worden medegedeeld worden opgenomen in de bestanden van VIP COMPUTERS en worden verwerkt voor commercialisatie aan derden
alsook in het kader van de commerciële relatie met de klant/koper Op gedateerde en ondertekende aanvraag, gericht aan VIP COMPUTERS BVBA, kan de klant/koper die zijn identiteit bewijst, van VIP COMPUTERS de persoonsgegevens
verkrijgen die op hem betrekking hebben. Wanneer een aanvraag tot mededeling van gegevens die in een verwerking vervat zijn, wordt ingediend, dient de klant/koper een voorafgaandelijke vergoeding te betalen waarvan het bedrag
is vastgesteld bij K.B.Deze heffing moet ofwel contant, ofwel via overschrijving of via cheque worden betaald. Contante betaling wordt enkel toegelaten indien de aanvraag ter plaatse wordt overhandigd. In geval van betaling via
overschrijving, moet het bewijs van betaling bij de aanvraag zijn gevoegd. In geval van betaling via cheque, moet die bij de aanvraag zijn gevoegd. De inlichtingen worden verstrekt op het adres van de klant/koper ten laatste binnen
de 45 dagen na ontvangst van de aanvraag. De klant/koper moet een termijn van 12 maanden in acht nemen tussen twee aanvragen voor mededeling van gegevens die op hem betrekking hebben De klant/koper kan, op gedateerde
en ondertekende aanvraag gericht aan VIP COMPUTERS BVBA, kosteloos de onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben laten verbeteren, en, indien nodig, de gegevens laten verwijderen of het gebruik ervan verbieden,
die, rekening houdend met het doel van de verwerking, onvolledig of niet ter zake dienend zijn, of waarvan de opname, de mededeling of de bewaring verboden is of nog, die langer dan de toegelaten perioden werden bewaard
VIP COMPUTERS BVBA zal binnen de maand, te rekenen Vanaf de ontvangst van de aanvraag, de klant/koper op hoogte brengen van de uitgevoerde verbeteringen of verwijderingen van gegevens. 11. Garantie – Overmacht a. In geval
van overmacht heeft VIP COMPUTERS het recht om te zijne keuze de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst als ontbonden aan te merken, zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist of de overeenkomst op
te schorten tot de omstandigheden van overmacht een einde hebben genomen en nakoming in redelijkheid mogelijk is. Zal als overmacht gelden : al wat de leverancier tegenover VIP COMPUTERS BVBA als overmacht doet of kan
doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer gerekend : werkstaking, werkliedenuitsluiting, oorlog of oorlogstoestand, binnenlandse onlusten, stoornis in het bedrijf, vertraagde levering van materialen of belangrijke onderdelen,
vertraging van het vervoer, het niet tijdig verlenen van een officiële vergunning of toestemming, enz… b. In elk geval zal in de gevallen waarin VIP COMPUTERS verhinderd wordt de bestelling uit te voeren, om welke reden dan ook,
VIP COMPUTERS BVBA niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt aan de klant/koper. c. De klant/koper aanvaardt uitdrukkelijk de exoneratie-clausule waarin VIP
COMPUTERS BVBA, zijn werknemers, of zijn uitvoeringsagenten in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor zowel contractuele, als buitencontractuele gebaseerde aansprakelijkheidsvorderingen, zelfs in de omstandigheden
van vergissing, met inbegrip van nalatigheid, met uitzondering van bedrog en/of een zware fout van VIP COMPUTERS, het bedrog en/of zware fout van aangestelde of uitvoeringsagenten van VIP COMPUTERS d. Tevens aanvaardt de
klant/koper dat VIP COMPUTERS nooit aansprakelijk kan gesteld worden voor gevolgschade (productieverlies, winstderving, tijdverlies, verlies van data, enz. …), directe of indirecte schade, schade aan personen, schade aan
afzonderlijke producten. e. Klachten over slechte uitvoering van de werken vanwege VIP COMPUTERS of zijn uitvoeringsagenten moeten onmiddellijk en ten laatste binnen de 8 dagen na de vaststelling van de slechte dienstverlening
bekend gemaakt worden bij een ter post aangetekend schrijven f. Klachten over de hoeveelheid, kwaliteit, het gewicht of het aantal van het geleverde, betreffende of betrekking hebbende op uiterlijk zichtbare gebreken moeten
onmiddellijk binnen de 8 dagen na de inontvangstname van de goederen door de klant/koper bij VIP COMPUTERS BVBA bekend gemaakt worden bij een ter post aangetekend schrijven, op straffe van onontvankelijkheid.
Na verloop van deze termijn, zonder schriftelijke klacht bij aangetekende brief, worden de geleverde werken en/of goederen als definitief aanvaard aanzien g. Eventuele beschadigingen aan de verpakking aan de verpakking dienen bij de
inontvangstneming op de ontvangstneming op de ontvangtstbon of transportdocument van de vervoerder te worden vastgesteld. Bij gebreke hiervan wordt de klant/koper geacht het geleverde te hebben aanvaard en goedgekeurd,
en vervalt onmiddellijk elke garantie of aansprakelijkheid ten aanzien van bedoelde klachten.
h. De vrijwaringsverplichting van VIP COMPUTERS BVBA met betrekking tot gebreken in de geleverde goederen gaat niet verder dan deze van de leveranciers van VIP COMPUTERS BVBA. Tevens dient de VIP COMPUTERS BVBA onmiddellijk
van deze gebreken op de hoogte te worden gebracht door de klant/koper bij aangetekend schrijven, op straffe van onontvankelijkheid. De termijn van mededeling voor zichtbare gebreken bedraagt 8 dagen vanaf de inontvangstname.
De termijn voor verborgen gebreken bedraagt vanaf het moment dat de klant het gebrek vaststelt of redelijkerwijze had moeten vaststellen, eveneens 8 dagen voor handelaars, doch 2 maanden voor particulieren. De toekenning van de
waarborg veronderstelt dat de geleverde goederen worden gebruikt volgens de voorwaarden van de offerte en/de bestekken, en/of volgens de ter beschikking van de klant/koper gestelde catalogussen en/of handleidingen.
i. Met betrekking tot de aankoop van de hardware, verklaart de klant/koper kennis te hebben genomen van de garanties die door de fabrikant op deze hardware wordt verstrekt, en dat VIP COMPUTERS BVBA nooit gehouden kan zijn
tot de vergoeding van enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de aangekochte hardware. j. Er wordt door VIP COMPUTERS BVBA geen waarborg verleend op het gebruik van het geleverde door een derde partij.
VIP COMPUTERS BVBA wijst tevens iedere verantwoordelijkheid af voor het gebruik dat gemaakt wordt van de goederen die zij levert, en meer in het bijzonder voor ieder gebrek aan de toepassingssoftware. In geen enkel geval waarborgt
VIP COMPUTERS BVBA dat de geleverde software in staat is te beantwoorden aan één, aan de klant/koper, bijzonder probleem. Herstellingen worden bij de fabrikant uitgevoerd en de verzendkosten van het product naar de fabrikant
blijven steeds ten laste van de klant/koper, zelfs tijdens de waarborgperiode. k. De waarborg betreft slechts de fysische gebreken van de materiële drager en de tussenkomst van VIP COMPUTERS BVBA beperkt zich in alle gevallen tot de
loutere vervanging van de gebrekkige onderdelen. l. De waarborg is niet van toepassing wanneer de geleverde goederen niet correct gebruikt of onderhouden werden of zelfs gedeeltelijk herzien, omgevormd, hersteld of gedemonteerd
door aan VIP COMPUTERS vreemde personen. m. De waarborg is eveneens niet van toepassing indien de schade het gevolg is van de aansluiting van het geleverde in een milieu dat niet overeenstemt met de technische specificaties
(temperatuur, vochtigheid, invretende of stoffige sfeer, variatie van elektrische spanning, enz. …). n. Wat de afmetingen, kwaliteiten, gewichten en samenstellingen van de door VIP COMPUTERS BVBA geleverde goederen betreft, gelden
de gebruikelijke toleranties. Tenzij door de klant/koper bijzondere eisen worden gesteld, die door VIP COMPUTERS BVBA schriftelijk en uitdrukkelijk werden aanvaard, wordt de gewone handelskwaliteit geleverd.
12. Overdracht van de overeenkomst De klant/koper kan zijn rechten en verplichtingen uit de overeenkomst niet overdragen, zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van VIP COMPUTERS BVBA, en onder de voorwaarden
vastgesteld door VIP COMPUTERS BVBA. VIP COMPUTERS BVBA heeft het recht alle of een gedeelte van zijn rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst over te dragen aan een derde zonder toestemming van
de klant/koper 13. Bevoegde rechtbank - toepasselijk recht : a. Voor alle eventuele geschillen die de overeenkomst voortvloeien, en die niet via een minnelijke schikking kunnen worden geregeld, zullen uitsluitend de Rechtbanken
van Hasselt en het Vredegerecht van het kanton te Neerpelt bevoegd zijn. VIP COMPUTERS BVBA behoudt echter de mogelijkheid elke andere rechtbank bevoegd te verklaren. b. Huidige overeenkomst wordt beheerst door het
Belgische recht, met uitsluiting van de bepalingen van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980. 14. Overige bepalingen a. In geval afzonderlijke
in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.
b. De klant/koper verbindt zich tot volledige geheimhouding van alle informatie die deze over of m.b.t. de producten van VIP COMPUTERS BVBA verwerft bij de totstandkoming en uitvoering van deze overeenkomst.
15. • * Bij afgifte van het toestel aan Vipcomputers kan deze voorgenoemde een voorschot vragen van minstens 25% van het vermoedelijke/geschatte bedrag, met een minimum van 50,00 euro .* Ingeval de herstelling minder dan het
hiervoor bepaalde bedrag zal kosten, zal de klant het saldo bij terughalen van het toestel terugkrijgen.* Ingeval de klant de computer niet binnen de 8 kalenderdagen na afroep is komen afhalen, is deze van rechtswege en zonder
ingebrekestelling een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 3 euro per begonnen dag voor het stallen van de computer.* Ingeval de klant het toestel na afroep niet is komen afhalen en hiertoe werd aangemaand per aangetekende
brief, is Vipcomputers niet langer verantwoordelijk voor de bewaring van het toestel en kan VIP-computers op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor verlies, diefstal, enz.* Ingeval de klant het toestel na afroep
niet is komen afhalen en hiertoe werd aangemaand per aangetekende brief, is Vipcomputers nog steeds gerechtigd betaling te verkrijgen voor verleende diensten.* Maatschappelijke zetel: Sint Antoniusweg 17/2 3910
Neerpelt Vipcomputers BVBA* Bij eventuele geschillen is het Belgisch recht van toepassing en zijn het Vredegerecht van het kanton Neerpelt en de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.
* Verpakkingen dienen bewaard te worden door de klant om de garantie van de leverancier te doen gelden.* Vipcomputers kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor gebeurlijk verlies van gegevens op de computer
van de klant. Software en softwaregegevens vallen nooit onder waarborg.Onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing zie keerzijde of op http://www.3910.be/algvoorwaarden.doc.
De Vip klantenkaart is persoonlijk en niet overdraagbaar. De korting blijft geheel vrijblijvend en geld niet op promoartikelen en aanbiedingen en is enkel geldig bij contante betaling. De klant zijn mailadres mag steeds voor commerciële
doeleinden gebruikt worden.De klant verklaart kennis te hebben genomen van de hiervoor bepaalde voorwaarden, waarmee hij zich akkoord verklaart. VipComputers BVBA Sint Antoniusweg 17/2 B 3910 Neerpelt BE86783047

