ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VAN WESTSYS BVBA, met inbegrip van de clausule EIGENDOMSVOORBEHOUD.
Onze toekomstige verkopen worden ook afgesloten volgens deze voorwaarden.
1.

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Zij
zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene voorwaarden voorkomend op de dokumenten uitgaande van de koper voor
zover deze laatste voorwaarden in strijd zijn met de eerste.

2.

Onze offertes worden gedaan ten titel van inlichting , zonder verbintenis en binnen de grenzen van de stock. De offertes kunnen
hierzien worden in functie van gewijzigde loonkosten, sociale lasten, grondstofkosten of gewijzigde muntpariteiten.

3.

De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.

4.

De levertermijnen aanvaard door WestSys BVBA hebben slechts een zuiver indicatief karakter. Geen schadevergoeding noch
verbreking van de overeenkomst kan gevorderd worden wegens laattijdige levering.

5.

De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.

6.

Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen
de zeven dagen na levering.

7.

Dienstprestaties (netwerkbeheer, herstellingen, remote support, interventies ter plaatse …) worden, behoudens anders
afgesproken, in regie uitgevoerd aan het geldend uurtarief, en omvatten tevens de verplaatsingstijd (heen en terug) naar de
klant.

8.

Abonnementen : (bvb domeinnaamregistraties, abonnementen voor clouddiensten, onderhoudscontracten : Deze worden
automatisch verlengd behoudens schriftelijke opzegging minimum 15 dagen voor de vernieuwingsdatum.

9.

De klant mag op geen enkele wijze van de aangeboden diensten of faciliteiten, daaronder begrepen de aangeboden
opslagruimten, aanwenden tot het plegen van inbreuken, het veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van WESTSYS BVBA
of derden. De activiteiten van de klant mogen evenmin aanleiding daartoe geven. De klant verzekert ten alle tijde dat geen
strafbare en/of inbreukmakende gegevens, bestanden, programmatuur, metatags. hyperlinks, deeplinks of vergelijkbare
verwijzingen of informatie aanwezig zijn op apparatuur ter beschikking gesteld door WESTSYS BVBA. Tevens zal de klant de door
WestSys ter beschikking gestelde computersystemen niet misbruiken voor het plegen van onwettelijke handelingen. De klant zal
WESTSYS BVBA hiervoor vrijwaren (inclusief voor advocatenkosten) en op zijn eigen kosten tussenkomen in elke procedure
ingesteld tegen WESTSYS BVBA die hiermee verband houdt. Spamming is op al de door WESTSYS BVBA ter beschikking gestelde
apparatuur en systemen streng verboden en leidt tot directe afsluiting. De klant verzekert onmiddellijk gevolg te geven aan elk
verzoek van WESTSYS BVBA alsook aan elk redelijk verzoek van een derde tot verwijdering en/of aanpassing van eigen inhoud,
De klant staat zijn recht af om enige schadevergoeding van WESTSYS BVBA te claimen, Zo laat WESTSYS BVBA bij wijze van
voorbeeld op haar servers geen pornografisch materiaal toe, evenmin als illegale MP3-sites of sites van waarop zaken worden
aangeboden welke strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden, dan wel welke een onrechtmatige praktijk uitmaken,
evenmin mogen van op servers van WESTSYS BVBA activiteiten worden uitgeoefend welke inbreuken plegen op beschermde
werken of welke strafbaar zijn gesteld op de Wet op de Informaticacriminaliteit. In geen geval is WESTSYS BVBA aansprakelijk
voor onrechtstreekse schade zoals oa. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of
omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant.
WESTSYS BVBA kan zo op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de Internet connectie door
technische of andere storingen zowel binnen als buiten het WESTSYS BVBA netwerk.

10. Aansprakelijkheid en waarborg : Behoudens andersluidende vermelding op de factuur, geldt op onze goederen een waarborg van
12 maand. Uit hoofde van deze waarborg vervangen we in ons atelier kosteloos alle onderdelen die aangetast zijn door een
fabricagefout. In geen geval kunnen we uitgebreider verplichtingen aangaan. De waarborg en aansprakelijkheid omvatten dus
nooit: het transport van materiaal behoudens ons akkoord, het stilliggen van het materiaal, het verlies van gegevens, de
prestaties van de klant ten gevolge van een defect aan hardware of software, enz. De waarborg vervalt indien de koper de
goederen heeft getransformeerd of gebruikt zonder de richtlijnen van de fabrikant te eerbiedigen. Wij staan niet in voor de
adequatie tussen de geleverde goederen en de door de koper nagestreefde objectieven. Deze laatste is steeds verantwoordelijk
voor de keuze van het bestelde materiaal. Bij de verkoop van software blijft de toegepaste waarborg beperkt tot de waarborg van
de distributeur die door de ontwikkelaars van de betrokken software werd aangeduid. De klant verbindt zich ertoe zo goed
mogelijk te informeren naar deze diverse voorwaarden. Software kan ons niet worden teruggestuurd, tenzij de terugzending ten
volste gerechtvaardigd en omstandig verantwoord is, door ons is goedgekeurd en de software in perfecte staat bij ons
toekomt,verpakking inbegrepen.
11. Onze leveringen zijn ten laatste betaalbaar op de vervaldatum vermeld op de factuur. Bij gebrek aan betaling van de factuur op
de 30ste dag na de aangetekende verzending van een aanmaning kan de overeenkomst door ons van rechtswege en op
eenvoudige aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door
de in gebreke gebleven koper.
12. De geleverde goederen blijven onze eigendom zolang de volledige prijs niet is betaald. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De
betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. Ingeval de koper de
aan ons toehorende goederen zelf verwerkt, of herverkoopt, draagt hij vanaf heden aan ons alle schuldvorderingen over die
voorkomen uit deze herverkoop.
13. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest op van 12% per
jaar.
14. Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 30 dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, zal de schuld
bovendien worden verhoogd met 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 25€. Dit geldt als forfaitaire
schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten.
15. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Alle betwistingen kunnen enkel beslecht worden door de
rechtbank van Kortrijk.
16. Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de
koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane
verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht voor, in zelfs indien de goederen geheel of
gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen
te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan behouden wij ons het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te
annuleren, dit alles onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten.

