ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op
alle leveringen van goederen of het verstrekken van diensten.
Ze gelden voor alle offertes, werkopdrachten, overeenkomsten en leveringen van 125COLORS/DearBrand, ongeacht de
aankoopvoorwaarden van de klant.
1. LEVERING VAN DE DIENSTEN
De schriftelijk bedongen termijnen beginnen te lopen vanaf
de werkdag die op de afgifte van de nodige elementen volgt.
Een gedetailleerde beschrijving van de nodige elementen zal
vermeld staan in de gesloten offerte, en desgevallend lopende
de werkzaam-heden nuttig aangevuld worden.
De overeengekomen leveringstermijnen worden minstens
verlengd in de mate waarin de opdrachtgever bij het inleveren
van de nodige elementen, evenals bij het terugzenden van
de verbeterde proeven en van de “goed voor druk”, in gebreke
is gebleven. Alle omstandigheden die de uitvoering van de
opdracht door ‘125COLORS/DearBrand,’ verhinderen, herleiden
of vertragen of die een buitensporige verzwaring veroorzaken
van de opdracht, ontheffen ‘125COLORS/DearBrand,’ van iedere
aansprakelijkheid en stellen hem in de mogelijkheid om hetzij zijn
verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken
of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat dit tot enige
schadevergoeding verplicht. Indien de opdrachtgever verzoekt de
opdracht uit te voeren binnen een kortere termijn dan voorzien,
worden eventuele extra kosten in rekening gebracht.
De door ‘125COLORS/DearBrand,’ opgegeven uitvoeringstermijnen zijn slechts indicatief en kunnen ‘125COLORS/DearBrand,’
niet binden tenzij specifiek en uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Niettemin zal ‘125COLORS/DearBrand,’ zich uiteraard
inspannen om de opgegeven leveringstermijnen zo goed mogelijk
te respecteren.
2. VERGOEDING
‘125COLORS/DearBrand,’ verbindt zich ertoe om, na
overeenkomst met de Opdrachtgever diensten die niet in zijn
opdracht inbegrepen zijn uit te voeren tegen een bijkomend loon.
3. FACTURATIE
De opdrachtgever zal de facturen betalen binnen de 30 (dertig)
dagen na factuurdatum tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Om geldig te zijn, dienen opmerkingen aangaande de
inhoud van de facturen / de omvang van het erin opgenomen
bedrag / de geleverde prestaties binnen de 8 dagen na ontvangst
schriftelijk te worden gemeld. Wanneer een factuur niet tijdig
betaald wordt, behoudt ‘125COLORS/DearBrand,’ zich het recht
voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken
tot de factuur werd betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding
verschuldigd kan zijn door ‘125COLORS/DearBrand,’. ‘125 colors’
bepaalt zelf wanneer zij de werken opnieuw kan aanvatten,
zonder dat hiervoor enige schadevergoeding wegens vertraging
verschuldigd is. Wanneer ‘125COLORS/DearBrand,’ door deze
schorsing schade lijdt (zowel rechtstreekse als onrechtstreekse
schade), zal de klant deze dienen te vergoeden. Desgevallend
kan ‘125COLORS/DearBrand,’ het saldo van de nog uit te
voeren werken annuleren. Een vergoeding is dan verschuldigd
die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds
aangekochte materialen, verhoogd met een schadevergoeding
van 20% van het nog te factureren bedrag. In ieder geval is een
minimum vergoeding verschuldigd van 10% van de overeengekomen prijs. Wanneer de facturen niet tijdig betaald worden, is
van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 10%. Daarnaast is eveneens
van rechtswege en zonder enige bijkomende voorafgaande
ingebrekestelling, een forfaitaire vergoeding verschuldigd van
10 % van het nog verschuldigde bedrag. Alle nog niet vervallen
facturen worden bij wanbetaling van één factuur onmiddellijk
eisbaar, en ‘125COLORS/DearBrand,’ heeft het recht om de
uitvoering van de lopende opdrachten onmiddellijk te schorsen.

4. BEËINDIGING VAN HET CONTRACT
De opdrachtgever heeft het recht om ten allen tijde op eenzijdige
wijze de overeenkomst te beëindigen. Een vergoeding voor de
gemaakte kosten en geleden schade die minimaal 20% bedraagt
van het overblijvend deel van de opdracht van de ontwerper
is op dat ogenblik verschuldigd. ‘125COLORS/DearBrand,’
behoudt zich het recht de uitvoering van de aanneming na
te streven en een voorschot te vorderen van 10% op de nog
niet uitgevoerde werken. De overeenkomst is van rechtswege
beëindigd indien een aangetekend schrijven van 125COLORS/
DearBrand, met ingebrekestelling gedurende 14 dagen zonder
gevolg is gebleven. Ingeval van verbreking van de overeenkomst
lastens ‘125COLORS/DearBrand,’ is de opdrachtgever enkel
gerechtigd op de werkelijke rechtstreekse schade zonder dat
deze hoger kan zijn dan de totale facturatie van ‘125COLORS/
DearBrand,’ voor die opdracht. Er is sowieso geen gerechtigtheid
op onrechtstreekse schade wat deze ook moge zijn.
5. INTELLECTUELE EIGENDOM
Tenzij in de bijzondere voorwaarden op de factuur anders wordt
bepaald gelden de volgende afspraken met betrekking tot
auteursrechten:
art 5.1 Op het ogenblik dat de OPDRACHTGEVER de factuur
met betrekking tot de OPDRACHT volledig heeft betaald verleent
125COLORS/DearBrand een concessie op de vermogensrechten
met betrekking tot de auteursrechtelijk beschermde werken, die
tot stand zijn gebracht in het kader van de uitvoering van de
OPDRACHT (hierna “het Werk) aan OPDRACHTGEVER. Deze
concessie geldt voor de in art 8.2 omschreven exploitatiewijzen,
de volledige duur van het auteursrecht en voor de gehele wereld.
art 5.2: Door de in art. 5.1 toegekende concessie van de
auteursrechten op het Werk verwerft de OPDRACHTGEVER het
recht om in het kader van haar activiteiten deze vermogensrechten
op volgende wijze te exploiteren:
(i) Het recht het Werk te reproduceren in een onbeperkt aantal
exemplaren, door alle technieken en op alle dragers;
(ii) Het recht het Werk te verspreiden en mee te delen aan het
publiek door alle technieken, met inbegrip van de kabel, de
satelliet, Internet en alle vormen van computernetwerken;
(iii) Het recht het Werk te (laten) vertalen in alle talen;
Het recht het Werk te (laten) bewerken of wijzigen door alle
technieken;
art 5.3: De vergoeding voor de onder art. 5.1 toegekende rechten
en voor elk van de hierboven opgesomde exploitatiewijzen is
inbegrepen in de vergoeding die betaald wordt voor de uitvoering
van de OPDRACHT.
art 5.4: 125COLORS/DearBrand zal van de natuurlijke personen
die het Werk tot stand brengen de nodige rechten op het Werk
verwerven zodat 125COLORS/DearBrand haar verbintenissen
van dit artikel ten aanzien van KLANT kan nakomen.
art 5.5: De natuurlijke persoon die het Werk tot stand heeft
gebracht, behoudt het recht om het Werk te gebruiken voor diens
eigen promotie.
6. ALLERLEI
Partijen zijn verplicht elke adreswijziging zonder verwijl schriftelijk
aan de andere partij ter kennis te brengen. Deze overeenkomst
vervangt iedere andere schriftelijke of mondelinge overeenkomst
met hetzelfde voorwerp die zou bestaan op het tijdstip van
ondertekening van de huidige overeenkomst. Aanvullingen en
wijzigingen op deze overeenkomst gelden alleen indien deze
schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen goedgekeurd.
Onderhavige overeenkomst is onderworpen aan Belgisch recht,
en eventueel renvoi naar vreemd recht wordt uitgesloten. Ingeval
van betwisting zullen partijen trachten dit in eerst in der minne te
regelen, en bij gebreke aan regeling zijn enkel de rechtbanken van
het gerechtelijke arrondissement Gent bevoegd.

