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Artikel 1 : Algemene bepalingen
1.1
1.2
1.3
1.4

1.5

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing onder voorbehoud van de instemming van de partijen , hetzij
schriftelijk, hetzij door een order getekend . Wanneer toegepast op een bepaalde opdracht , kan deze voorwaarden
niet worden gewijzigd of tegengesproken schriftelijk.
De term "Klant ": de natuurlijke of rechtspersoon die een contract sluit met Girasol over producten of diensten van
Girasol . Deze producten of diensten te leveren door Girasol worden beschreven in de aanbieding of Girasol in de
volgorde van de Klant en door Girasol geaccepteerd .
Contracten onderhandeld door de partners of vertegenwoordigers Girasol niet een sterk karakter na te verwerven
het sturen van een orderbevestiging bevestiging van de voorwaarden van het aanbod van de partners of de
vertegenwoordigers .
Girasol behoudt zich het recht voor de producten of diensten op te nemen naar een commerciële indicatie te geven
duidelijk zijn bijdrage .
Girasol behoudt zich het recht om zijn prestatie voor de opdrachtgever als referentie vermelden in het kader van haar
benaderingen van business development , externe communicatie en reclame.
Het hoofdkantoor is gevestigd Banoyard 817 4910 Theux, België .

Artikel 2 : De Prijs
2.1
2.2

Tenzij anders vermeld , de in de documenten Girasol vermelde prijzen zijn netto in euro ( ) en zijn exclusief BTW . De
eventuele vergoedingen en andere kosten zijn niet inbegrepen . Alle huidige belastingen en toekomst alsmede alle
belastingen en bijkomende kosten van welke aard dan ook , met betrekking tot de verkoop , zijn kosten van de Klant.
Tijdens het contract Girasol kan prijzen aan te passen op basis van de prijsherziening formule
opgenomen in de bijlage bij het contract .

Artikel 3 : De leverings-en uitvoeringstermijnen
3.1

3.2

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Levertijden zijn slechts indicatief en niet een verplichting van de kant van vormen Girasol . Girasol behoudt zich het
recht voor om schema's te regelen op basis van hun beschikbaarheid en beperkingen . geen levering of uitvoering
wordt gegarandeerd, tenzij anders vermeld in het contract . Tenzij anders tussen partijen schriftelijk is overeengekomen , kan een vertraging in de levering of uitvoering geen aanleiding geven tot schadevergoeding of annulering
van de bestelling door de Klant .
Tijd begint pas te lopen vanaf het moment waarop alle informatie die nodig is voor de goede uitvoering haar diensten
in het bezit zijn van Girasol . Klant stemt ermee in om alle nodige informatie te verstrekken .
Elke vertraging in de levering van informatie door de opdrachtgever gedurende het project zal een impact hebben op
de uiterste termijn hebben .
Doorlooptijd kan worden verminderd slechts in onderlinge overeenstemming tussen de twee partijen schriftelijk zijn
overeengekomen .
Indien voor de installatie , infrastructuur en medewerkers van de opdrachtgever zijn niet beschikbaar op de cijfers
bepaald in de tijd laat schema, de Klant is aansprakelijk voor een facturering directe en indirecte extra kosten die
Girasol .
Klant gaat ermee akkoord om te voldoen aan de data van de vertegenwoordiging , opleiding en overleg
overeengekomen met Girasol . Een rapport wordt niet gerechtvaardigd door een geval van overmacht bloot
Opdrachtgever onmiddellijk te betalen het saldo voor producten of diensten .
De levering of van uitvoering zal worden beoordeeld in het geval dat de Klant wijzigingen project oorspronkelijk
overeengekomen en door Girasol geaccepteerd . Speciale of noodsituatie werk zal worden uitgevoerd in de geplande
de beperkingen Girasol en gebracht in aanvulling op de bestelling .
Goederen reizen uitsluitend voor risico van de opdrachtgever , ongeacht de wijze van vervoer en leveringsvoorwaarden.
Girasol wijst elke verantwoordelijkheid van de apparatuur het kantoor heeft verlaten en het zelfs toen de Franse
expedities . Het is de klant aan het inkomende zendingen en oefening controleren , indien van toepassing , de
verhaal tegen de dragers .

Artikel 4 : Facturering en betaling
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

De kosten worden opgemaakt onder de voorwaarden van het contract .
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen , zijn alle facturen contant betaalbaar.
Niet te worden betaald op de vervaldag , zal elke onbetaalde factuur worden opgezadeld met een juiste pakket met
een 10 % minimum 100EUR plus rente , zoals bepaald door de wet van 02.08.2002 op late betaling
handelstransacties.
Kosten met betrekking tot de procedure voor de invordering van schulden door deurwaarder of gerechtelijke afhanke
lijk zijn Volledige Client.
Niet-betaling van een factuur op de vervaldag betaalbaar gesteld aan het saldo van alle andere rechts facturen , zelfs
niet-vervallen .
Elke annulering van de bestelling door de klant leidt tot een vergoeding van 30% van de verkoopprijs als de annulering
vindt plaats binnen vijf ( 5 ) kalenderdagen . Na vijf ( 5 ) kalenderdagen , een annulering niet meer mogelijk .
Girasol is gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden , door recht , door kennisgeving aan de klant per aangetek
ende brief, in geval van ernstige schending door de Klant van een van zijn contractuele verplichtingen , vooral als het
te laat is betaling van een factuur van meer dan drie ( 3 ) maanden of als het het niet uitvoeren of niet objectief niet
lopen een van zijn belangrijkste verplichtingen , en zelfs voordat deze verplichting is het gevolg . Bij opzegging door

Girasol , zal de klant aansprakelijk te Girasol aanvullende schadevergoeding vastgesteld op zijn 50 % van de
oorspronkelijk overeengekomen prijs .
4.8 Indien na het sluiten van de overeenkomst en tot de volledige betaling van de prijs die het krediet van de Klant wordt
veroorzaken of wanneer krediet verslechtert en in het bijzonder in de volgende gevallen : verzoek om verlenging van
de termijn protest , inbeslagname van alle of een deel van de eigendom van de Klant op initiatief van een schuldeiser,
te late betaling van de contributie RSZ , enz. . , Girasol behoudt zich het recht voor , zelfs na gedeeltelijke uitvoering
van een overeenkomst , van de klant verlangen garandeert Girasol acht voor een goede uitvoering van de verbin
tenissen .
Weigering om te voldoen geeft Girasol alle of een deel van de overeenkomst te ontbinden , zonder dat enige inge
brekestelling noodzakelijk is. In dit geval , Girasol de bepalingen van artikel 4.3 van toepassing .
4.9 Elke vordering met betrekking tot een factuur dienen schriftelijk op de zetel van Girasol , acht (8 ) dagen worden inge
diend na ontvangst . Anders kan de klant dit niet verzetten .
4.10 Indien de Klant in gebreke blijft om de levering van de goederen of diensten die het voorwerp van de opdracht ter
beschikking gesteld zijn nemen door Girasol , Klant zal toch niet aan de termijn voor betalingen in verband met de
receptie vertragen.
4.11 Producten geleverd aan de Klant blijven eigendom van Girasol tot de volledige betaling en belastingen. girasol is
behoudt zich het recht voor om de producten terug te nemen of te beëindigen diensten , zonder voorafgaande
kennisgeving , na een niet-betaling van het saldo meer dan drie ( 3 ) maanden na facturering . In dit geval , Girasol
behoudt zich ook het recht voor om schadevergoeding eisen extra paragraaf 4.3 tot schadevergoeding.
Artikel 5 : Herroepingsrecht
Krachtens artikel 47 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming ,de
consument , voor een overeenkomst op afstand , een termijn van ten minste veertien kalenderdagen om
terugtrekken uit het contract .
Artikel 6 : Verantwoordelijkheden
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9

Girasol heeft een verplichting van middelen.
Girasol garandeert dat haar diensten voldoen aan de intellectuele eigendomsrechten van derden. De Klant bevestigt
dat de materiaal dat door Girasol voor het contract is niet illegaal en niet in strijd is op geen enkele manier de rechten
van anderen .
Specifieke garantiebepalingen zijn vastgelegd in het contract .
Klant is verantwoordelijk voor de werking van de diensten van Girasol .
Girasol gecontracteerd passende verzekering voor de uitoefening van hun professionele activiteiten en zich inzet om
bewijs op verzoek van de Klant.
De technische of logistieke informatie die door gekwalificeerde vertegenwoordigers van de Girasol
kader van inschrijvingen of andere mededelingen worden gegeven in goed vertrouwen en niet noodzakelijkerwijs
Client Girasol wanneer de uitvoering van producten of diensten wordt verstoord door factoren ontsnapte haar controle.
Girasol is niet verantwoordelijk voor eventuele financiële of commerciële schade die de Klant lijdt als de plaats tekort,
verhoogde kosten, het verstoren van de planning , verlies van winst , goodwill of verwachte besparingen , enz ...
Girasol zal van aansprakelijkheid worden vrijgegeven als deze niet kon voldoen aan haar verplichtingen om redenen
buiten haar zal omvatten : handelingen van derden , oorzaken van overmacht , fout van een fabrikant , ...
Wat ook zijn schuld , behalve bij grove nalatigheid en fraude , aansprakelijkheid beperkt tot de Girasol repareren
directe schade daadwerkelijk geleden en naar behoren opgericht , tot 20 % van de waarde van diensten of onder de
order voor welke schade dan ook , het hele onderwerp geleverde producten de verantwoordelijkheid van de potentiële
fabrikant of leverancier .

Artikel 7 : Eigendomsrechten
7.1

Geen producten of diensten ontwikkeld door Girasol for Client kan niet worden gedupliceerd op welke wijze dan
dan ook. Duplicatie resulteert in een facturering gelijk aan die van full service ontwikkeling of product en uitgevoerd
door de opdrachtgever . Als het product of ontwikkeling illegaal wordt gekopieerd op de server of op zijn steun , zal
de opdrachtgever de verantwoordelijkheid te nemen en de gevolgen zal gelijk zijn aan de te facturering .

Artikel 8 : Vertrouwelijkheid
8.1
8.2
8.3

De documentatie gemaakt of gebruikt door Girasol worden beschermd door de wetgeving inzake het auteursrecht .
Deze rechten behoren tot Girasol .
Bij het doorgeven van persoonsgegevens aan Girasol karakter , Customer gehoorzamen aan de wet op de
bescherming privacy van 8 december 1992 .
De door Girasol in een project (bijv. coaching, training , ... ) informatie zijn strikt vertrouwelijk . Ze zijn bedoeld voor
exclusief gebruik van de Klant .

Artikel 9 : Overmacht
9.1

9.2
9.3
9.4
9.5

Elke partij heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten onder de overeenkomst , voor zover
deze uitvoering wordt verhinderd of onredelijk bezwarend wordt gemaakt als gevolg van de volgende omstandigheden :
conflict werk en andere externe omstandigheden om elk deel te controleren zoals brand , oorlog , mobilisatie
algemene opstand , vordering, inbeslagneming , embargo , beperkingen van energie, alsmede gebreken of vertragingen
in de leveringen onderaannemers veroorzaakt door dergelijke omstandigheden .
De in dit artikel genoemde omstandigheid , dat de vraag of die zich vóór of na de totstandkoming van overeenkomst
niet het recht om de overeenkomst op te schorten verlenen alleen als de impact ervan op de uitvoering daarvan
kon worden voorzien ten tijde van het sluiten van het contract .
De partij die om toepassing van overmacht onverwijld schriftelijk meedelen aan de andere partij het begin en einde
van de omstandigheden .
Indien door overmacht de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, zal hij de kosten van Girasol compenseren
het beschermen en waarborgen van de veiligheid van producten of diensten .
Wat de consequentie die zou resulteren in deze Algemene Voorwaarden , elke partij is recht door een schriftelijke

mededeling de overeenkomst te beëindigen aan de wederpartij indien het contract wordt opgeschort
wijten aan bepaling 9.1 voor meer dan drie maanden .
Artikel 10 : Bevoegdheid en toepasselijk recht
10.1 Alleen het Belgische recht.
10.2 Enkel de Franse versie van deze voorwaarden is juridisch bindend . Elke vertaling is alleen voor informatieve doeleinden .
10.3 Alle geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst of in verband daarmee , zullen definitief en uitsluitend zijn door de
Rechtbank van Koophandel van Verviers .
Artikel 11 : Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
U kunt onze website bezoeken en meer over onze diensten zonder ons enige persoonlijke informatie .
11.1 gegevens De naam en het e -mailadres dat u opgeeft wanneer u het formulier adres , die worden behandeld
parGirasol voltooien
Het hoofdkantoor is gevestigd in 4910 Theux , Banoyard 817 . Girasol in overeenstemming is met de wet van 8
december 1992 betreffende de bescherming van levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens
en de wet van 11 december 1998 tot omzetting
Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in het geval van behandeling
van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van gegevens .
De identificeerbare persoonlijke gegevens ( zoals naam, adres, mobiele nummer, geslacht, locatie en geboortedatum,
nationaliteit, telefoonnummer en faxnummer van identiteitsdocumenten en de huidige e-mailadres) aan ons door u
persoonlijk. De site gebruikt geen cookies om verzamelen identificeerbare persoonsgegevens.
Cookies zijn kleine bestanden met informatie die automatisch worden opgeslagen op de harde schijf van uw
computer te vergemakkelijken , te versnellen en efficiënter toegang tot de site en surfen op het internet . ze laten
ook zetten om deze site te individualiseren volgens uw persoonlijke voorkeuren , zoals uw taalvoorkeur . Cookies
kunnen niet gelezen worden door een andere persoon dan degene die ze gemaakt website . de configuratie van de
meeste browsers laat u toe om telkens cookies accepteren of af te wijzen en aan te geven dat gebruik wordt gemaakt
van een cookie . Het verwerpen van het gebruik van cookies kan de optimale navigatie op de site te voorkomen .
Raadpleeg de helpfunctie van uw browser voor meer informatie .
11.2 Het gebruik van uw persoonlijke gegevens Girasol zal uw persoonlijke gegevens gebruiken , zullen zij ( de strikt
noodzakelijke gegevens ) worden overgedragen in geval van nood aan verladers , vervoerders en banken .
11.3 Voor volledige informatie over de bescherming van de persoonlijke lavie bezoek www.privacy.fgov.be
Artikel 12 : Specifieke Juridische
12.1 De eigenaar van deze website mag worden gekend en gecontacteerd door de contact pagina van deze website . Via
deze site web , de eigenaar van plan is om de toegang van het publiek tot informatie over haar initiatieven en
activiteiten te verbeteren . deze informatie wordt verondersteld actueel en accuraat te zijn . Als onjuistheden onder
onze aandacht worden gebracht , we streven ernaar om de nodige correcties aan te brengen . De informatie op deze
website kan echter niet informatie , aansprakelijkheid van de eigenaar of aanbieder .
12.2 Disclaimer
Deze informatie is van algemene aard en hebben geen betrekking op de specifieke situatie van een persoon fysiek of
moreel ; zijn niet noodzakelijk alomvattend, volledig , nauwkeurig of bijgewerkt ; soms gekoppeld aan externe sites
waarover de diensten van de eigenaar geen zeggenschap hebben en waarvoor de eigenaar weigert verantwoordelijkheid;
geen professioneel advies ( voor specifiek advies dient u altijd contact op met een gekwalificeerde expert ) .
12.3 Verklaring van het auteursrecht
De ongeoorloofde reproductie is zelfs sprake van de bron , tenzij de eigenaar anders vermeld . Reproductie of het
gebruik van tekstfragmenten of multimedia-informatie ( geluid, beelden , enz ) Is het niet toegestaan.

