
ALGEMENE VOORWAARDEN
1- Toepasselijkheid algemene voorwaarden Behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst, zijn alle prestaties,

diensten en leveringen onderworpen aan onderhavige verkoopsvoorwaarden,  die voorrang hebben op alle  algemene
voorwaarden van de klant. Door afgifte van de bestelbon en het aanvaarden van de levering van de goederen, het leveren
van de prestaties of  de dienstverlening bevestigt  de klant  zijn  uitdrukkelijke instemming met onderhavige algemene
verkoopsvoorwaarden. Deze verkoopsvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle prestaties en diensten, die door
diezelfde klant eventueel op een later tijdstip worden besteld.

2- Offerte Al onze prijsaanbiedingen zijn vrijblijvend. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene
verandering in de werkzaamheden.

3- Schriftelijke  bevestiging  Opdrachten  dienen  door  de  opdrachtgever  schriftelijk  te  worden  bevestigd.  Indien  de
opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Johan Meuris een aanvang met het uitvoeren van de
opdracht  maakt,  dan  zal  de  inhoud  van  de  offerte  als  overeengekomen  gelden.  Nadere  mondelinge  afspraken  en
bedingen binden Johan Meuris pas nadat deze schriftelijk door Johan Meuris zijn bevestigd.

4- Leveringstermijn De leveringstermijnen worden alleen ten titel van inlichting vermeld. Een laattijdige levering kan geen
enkele aanleiding tot schadevergoeding geven.

5- Ingebrekestelling Johan Meuris is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, eerst in verzuim
nadat  de  opdrachtgever  hem  bij  aangetekend  schrijven  in  gebreke  heeft  gesteld  en  het  nakomen  binnen  de  in  de
ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.

6- Verbreking van de overeenkomst Bij  verbreking van de overeenkomst omwille  van wanprestatie  van de klant,  ten
zijnen laste en nadele of bij annulering van de bestelling door de koper, zal deze als schadevergoeding een forfaitair en
onherleidbaar  bedrag  verschuldigd zijn  ten belope  van  de  geleverde  prestaties,  met een minimum  van  50% van de
waarde van de bestelling en dit zonder dat Johan Meuris nog enige prestatie zou moeten leveren.

7- Betaling De  facturen  zijn  betaalbaar  binnen  30  dagen  na  de  factuurdatum.  Indien  geen  betaling  van  de  factuur  is
ontvangen op de vervaldag zal, van rechtswege, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een conventionele intrest
van 1% per  maand,  te  berekenen vanaf  de  factuurdatum  en een forfaitaire en onherleidbare  conventionele schade-
vergoeding van 15 % van het factuurbedrag met een minimum van 100,00 EUR verschuldigd zijn.

8- Wanbetaling In geval van wanbetaling en zodra Johan Meuris zich verplicht ziet de niet betaalde facturen gerechtelijk in
te  vorderen,  behoudt  Johan Meuris  zich  het  recht  voor  de  uitvoering van de  overeenkomst op te  schorten  en geen
prestaties meer te leveren. De uitvoering van de prestaties zal slechts hernomen worden na integrale betaling van de
achterstallige facturen, schadevergoedingen, interesten en gerechtskosten en zulks onder voorbehoud van het recht van
Johan Meuris om vooralsnog de overeenkomst als verbroken te beschouwen ten laste en nadele van de klant.

9- Klachten Geen enkele klacht, tenzij voor verborgen gebrek, zal worden aanvaard, indien zij ons niet bereikt binnen de 48
uur na de ontvangst van het materiaal of de goederen of van de factuur, indien de klacht op deze laatste betrekking heeft.
Deze termijn is een vervaltermijn en elke klacht moet schriftelijk worden geformuleerd. Indien Johan Meuris niet in de
mogelijkheid wordt gesteld zijn eigen vaststelling van de schade te mogen verrichten tegenover de klacht van de klant, zal
deze klacht als onbestaande worden beschouwd.

10- Verveelvoudiging Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar
in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren.
Op verzoek van Johan Meuris dient de opdrachtgever zijn goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

11- Auteursrecht en industriële eigendom Tenzij schriftelijk tussen de partijen anders is overeengekomen, komen alle uit
de  opdracht  voortkomende  rechten  van  intellectuele  eigendom  waaronder  het  octrooirecht,  het  modelrecht  en  het
auteursrecht toe aan Johan Meuris.

12- Naamsvermelding Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Johan Meuris ten allen tijde gerechtigd om zijn naam op of
bij  het  werk  te  (laten)  vermelden  of  verwijderen.  Zonder  voorafgaande  toestemming  is  het  de  opdrachtgever  niet
toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van Johan Meuris in productie te nemen, openbaar te maken of te
verveelvoudigen.

13- Eigendom De  in  het  kader  van  de  opdracht  door  Johan  Meuris  tot  stand  gebrachte  werktekeningen,  prototypes,
maquettes, mallen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of  (elektronische) bestanden, blijven eigendom van



Johan Meuris, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

14- Gebruik Wanneer  de  opdrachtgever  volledig  voldoet  aan  zijn  verplichtingen ingevolge  de  overeenkomst met Johan
Meuris,  verkrijgt  hij/zij  een  exclusieve  licentie  tot  het  gebruik  van  het  ontwerp  voorzover  dit  betreft  het  recht  van
openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de
bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor
op het  moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen
aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Johan Meuris bekend te zijn gemaakt.

15- Gebruik resultaat na voortijdige beëindiging Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd,
is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in
het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

16- Eigen promotie Johan Meuris heeft de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie, tenzij
anders overeengekomen.

17- Auteursrechthebbende Johan Meuris garandeert dat het geleverde door of vanwege hem is ontworpen en dat, indien er
auteursrecht op het ontwerp rust, hij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het
werk kan beschikken.

18- Vrijwaring  voor  aanspraken  m.b.t.  gebruik  ontwerp De  opdrachtgever  vrijwaart  Johan  Meuris  of  derde  bij  de
opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van
het resultaat van de opdracht.

19- Verstrekte materialen en gegevens De opdrachtgever  vrijwaart  Johan Meuris  voor  aanspraken met betrekking tot
rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van
de opdracht worden gebruikt.

20- Aansprakelijkheid Johan Meuris  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:  a)  fouten in het materiaal  dat door de
opdrachtgever ter hand is gesteld; b) misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien
deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van
volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen; c) fouten van door/namens de opdrachtgever ingeschakelde
derden; d) gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaves van toeleveranciers; e) fouten in
het  ontwerp  of  de  tekst/gegevens,  indien  de  opdrachtgever,  overeenkomstig  het  bepaalde  zijn  goedkeuring  heeft
gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke
controle geen behoefte te hebben.

21- Beperking aansprakelijkheid Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Johan Meuris, is de aansprakelijkheid
van  Johan  Meuris  voor  schade  uit  hoofde  van  een  overeenkomst  of  van  een  jegens  de  opdrachtgever  gepleegde
onrechtmatige daad, beperkt tot het bedrag van € 2500 of, indien het aan de opdracht verbonden honorarium hoger is,
het bedrag van dit honorarium.

22- Verval  aansprakelijkheid  Elke  aansprakelijkheid  vervalt  door  het  verloop  van  één  jaar  vanaf  het  moment  dat  de
opdracht is voltooid.

23- Kopieën materialen  De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte
materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Johan
Meuris niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

24- Bewaarplicht Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Johan Meuris jegens elkaar een
bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

25- Vertrouwelijkheid Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere
partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken,
zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij  aan een zelfde vertrouwelijke
behandeling worden gebonden.

26- Recht Op de overeenkomst tussen Johan Meuris en de opdrachtgever is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen
die mochten ontstaan naar aanleiding van onderhavige overeenkomst, dan wel van andere overeenkomsten die daarvan
het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Antwerpen. De rechter tot het kennisnemen
van geschillen tussen de Johan Meuris en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Johan
Meuris is gevestigd.


