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VERKOOPVOORWAARDEN CONNECT  

 

1. Enkel onderhavige voorwaarden zijn van toepassing, behoudens andersluidende schriftelijke 

overeenkomst die expliciet door Connect werden aanvaard. Elke bestelling impliceert de aanvaarding van 

onze voorwaarden door de klant. 

 

2. Iedere offerte is vrijblijvend. De uiteindelijke overeenkomst komt slechts tot stand door de expliciete 

aanvaarding van Connect. 

 

3. Facturen zijn betaalbaar binnen dertig kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn 

brengen van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling interesten op gelijk aan 12%, 

alsmede, evenzeer van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een forfaitaire vergoeding 

van 10% (met een minimum van 250 euro) van het factuurbedrag als schadebeding. Niettemin staat het 

Connect vrij de werkelijk geleden schade te verhalen, indien deze hoger zou zijn. 

 

4. Connect behoudt de eigendom over de door haar geleverde adviezen en strategieën tot de volledige 

voldoening van de factuur. Het is Connect toegelaten de overeenkomst te ontbinden, mits voorafgaande 

mededeling, indien de klant nalaat zijn verbintenis uit te voeren. De geleverde adviezen en strategieën 

mogen in dit beoogde geval niet door de klant worden toegepast. Evenmin mogen gebruikte modellen, 

werkprocessen, tekeningen, grafieken of teksten extern worden gecommuniceerd, behoudens 

voorafgaande goedkeuring door Connect. 

 

5. De leveringsdata maken een middelenverbintenis uit. Eventuele afwijkingen vormen geen grond tot 

schadeloosstelling. 

 

6. De schadevergoeding, verschuldigd door Connect in het geval van niet-conforme en/of gebrekkige levering 

van goederen en diensten is in ieder geval beperkt tot de waarde van de prestaties die het voorwerp van 

de overeenkomst uitmaakten. Gevolgschade van derden of cliënten kan geenszins worden verhaald. 

 

7. Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen 

doorgang kan vinden, is die aan Connect een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 25% van 

het totaalbedrag van de bestelling, te verhogen met de reeds geleverde prestaties. Niettemin staat het 

Connect vrij de werkelijk geleden schade te verhalen, indien deze hoger zou zijn. 

 

8. Geleverde goederen of diensten worden geacht conform bestelling en aldus aanvaard te zijn binnen 8 

dagen na oplevering. 

 

9. Drukwerken, films, (intellectuele) rechten en gebruiksrechten op alle foto’s, illustraties, originele 

tekeningen, drukwerken, beeld- en klankmateriaal enzovoort blijven eigendom van Connect, behoudens 

uitdrukkelijk andersluidende bepaling in de met de klant gesloten overeenkomst.  

 

10. Door Connect geleverde drukwerken, films, beeld- en klankmateriaal, en andere diensten, mogen enkel in 

hun origineel aangeleverde vorm worden gebruikt. Wijzigingen mogen niet worden aangebracht 

behoudens voorafgaandelijke goedkeuring door Connect. 

 

11. Betwistingen met klanten die geen consument zijn, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de 

rechtbanken die territoriaal bevoegd zijn voor de maatschappelijke zetel van Connect, behoudens 

andersluidende dwingende voorschriften in de wet.  

 


