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Verkoopsvoorwaarden
1. Enkel deze voorwaarden zijn van toepassing, tenzij anders schriftelijk overeengekomen en
uitdrukkelijk aanvaard door Designskills. Zelfs dan blijven deze voorwaarden op aanvullende
wijze van toepassing.
2. De offertes zijn vrijblijvend, in die zin dat de overeenkomst slechts tot stand kwam na de
aanvaarding door Designskills van de bestelling.
3. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen. In geval van laattijdige
betaling is er door de cliënt een conventionele rente ver- schuldigd van 15%, alsook een
forfaitaire schadevergoeding van 10%, één en ander zonder dat er een voorafgaandelijke
ingebrekestelling vereist is. Door laattijdige betaling van één factuur worden alle andere, zelfs
nog niet vervallen, vorderingen van de verkoper opeisbaar. In dat geval is het hen tevens
toegelaten de uitvoering van de lopende contracten te schorsen, zonder dat er een
ingebrekestelling vereist is.
4. De door Designskills geleverde goederen blijven hun eigendom tot na volledige betaling van
de prijs. Wanneer de cliënt nalaat zijn verbintenis uit te voeren, is Designskills gerechtigd de
koop te ontbinden door kennisgeving van deze wil bij aangetekend schrijven.
5. De leveringsdata worden bij benadering opgegeven en kunnen geenszins aanleiding zijn tot
schadeloosstelling.
6. Bij niet-conforme en/of gebrekkige levering van goederen of diensten is de schadevergoeding
in elk geval beperkt tot de waarde van de prestaties, die het voorwerp van slechte uitvoering
waren. In geen geval kan de gevolgschade van de cliënt of van derden worden verhaald.
7. In geval van verbreking van een overeenkomst, heeft Designskills recht op 25% van het
nettobedrag als vergoeding voor geleden verlies en gederfde winst, voor zover met de
uitvoering van de overeenkomst nog geen aanvang werd genomen. Deze bepaling ontneemt
het recht aan Designskills niet om desgevallend de uitvoering van de overeenkomst te
vorderen of hogere schade te bewijzen.
8. De geleverde goederen en diensten worden verondersteld aanvaard te zijn uiterlijk 8 dagen
na levering of publicatie. De conformiteit van de levering met de bestelling dient bij in
ontvangst name te worden gecontroleerd. Niet-naleving van deze termijn heeft tot gevolg dat
de klacht niet meer dient te worden onderzocht of beantwoord.

9. Blijven de eigendom van Designskills: alle drukplaten, moederbanden en films, rechten en het
gebruiksrecht op alle foto’s en illustraties, de originele tekeningen, de rechten voor het maken
van herdrukken van geleverde drukwerken, de rechten op door Designskills geleverde
teksten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen werd.
10. Alle door Designskills geleverde drukwerken, films, beeld- en klankmateriaal en andere
diensten zijn ondeelbaar. D.w.z. dat zijn uitsluitend in hun oorspronkelijke vorm mogen
gebruikt worden, geen onderdelen los mogen gebruikt worden, en geen wijzigingen mogen
aangebracht worden zonder schriftelijke goedkeuring van Designskills.
11. Designskills mag zijn werk van een merkteken voorzien.
12. Voor geschillen, die voortvloeien uit de toepassing van de overeenkomsten met
Designskills, zijn de Rechtbanken van Mechelen, Hasselt, Leuven of Antwerpen bevoegd of
deze van de cliënt, naar keuze van Designskills. dit geldt eveneens voor de contractanten
met rechtsonderdanen van de E.G. overeenkomstig het E.E.G.-verdrag van 27.09.1968.
13. In geval de cliënt veroordeeld wordt zullen alle kosten van gerecht, advocaat en eventuele
andere kosten (zoals expertises, enz. ...) vergoed worden aan Designskills.
14. De koper dient de door Designskills opgestelde facturen schriftelijk en uitsluitend
aangetekend te protesteren en dit uiterlijk binnen de 7 dagen na factuurdatum. De koper zal
hierbij steeds de datum en nummer van de factuur dienen te vermelden in zijn schrijven.
15. Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid
verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te
beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.
16. Designskills neemt geen verantwoordelijkheid voor gebeurlijke ‘downtime’ van de door ons
gehoste producten, vermits we zelf geen controle hebben over de goede werking hiervan en
enkel de derde partij hiervoor verantwoordelijk kan zijn. Ook zijn we niet aansprakelijk voor de
bedrijfsschade of ande- re indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst en gemiste
besparingen. Designskills kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade
door derden (Hackers en anderen die misbruik maken van de geleverde producten).
Designskills behoudt zich aldus het recht voor om bepaalde immateriële roerende goederen
of diensten bij toeleveranciers aan te kopen bestemd voor wederverkoop. Designskills kan in
geen geval aansprakelijk worden gesteld bij een technische, toevallige, opzettelijke,
onopzettelijke, grove of nalatige fout van de toeleverancier. Designskills verbindt zich ertoe
ondersteuning en advies te geven aan de klant waar mogelijk en voorziet in passende
stappen tegen de toeleverancier. Designskills kan bovendien enkel aansprakelijk gesteld
worden ten opzichte van de klant voor de bewezen en werkelijk geleden schade die
voortvloeit uit een vooraf gesloten overeen- komst. De eventuele schadevergoeding zal in
geen geval groter zijn dan het totaalbedrag der diensten zoals zij werden gefactureerd aan de
klant.
17. PERSOONSGEGEVENS
De klant geeft aan Designskills bvba de toelating om de verstrekte persoonsgegevens van de
klant op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Designskills bvba handelt
hierbij in overeenstemming met de Belgische wet voor de verwerking van persoonsgegevens
d.d. 8 december 1992 en conform de vereisten in de verordening voor het Europese

Parlement en de Europese Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Deze gegevens
zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in
verband met de door Designskills bvba aangeboden prestaties en/of diensten in het kader
van de contractuele relatie tussen Designskills bvba en de klant. De klant kan steeds om
mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Als de klant geen commerciële
informatie van Designskills bvba meer wilt ontvangen, dan dient de klant Designskills bvba
hiervan op de hoogte te brengen.
18. GEHEIMHOUDING
Designskills bvba verklaart gehouden te zijn tot geheimhouding van alle gegevens die
verband houden met de samenwerking met de klant.Informatie, documenten of andere
stukken die worden toevertrouwd aan Designskills bvba in het kader van deze samenwerking
zijn en blijven eigendom van de klant, en zullen dan ook vertrouwelijk behandeld worden.Als
vertrouwelijke informatie wordt onder meer gezien:
• Alle informatie die de klant deelt met Designskills bvba in het kader van de uitvoering van de
samenwerking.
• Alle informatie die verzameld wordt uit de gevoerde campagnes die voorwerp uitmaken van
de samenwerking.

