FACTUURVOORWAARDEN
Artikel 1: Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden
Het gebruik van onze goederen of diensten door de opdrachtgever impliceert de onherroepelijke en
onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden.
Deze algemene voorwaarden zijn de enige geldige en bindende algemene voorwaarden van toepassing op
de rechtsverhouding tussen partijen. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever binden
PROMARKET BVBA niet, behoudens wanneer zij schriftelijk en uitdrukkelijk door PROMARKET BVBA
werden aanvaard.
Artikel 2: Bestelling / Annulering
2.1 Elke bestelling van de opdrachtgever is slechts geldig en bindend na een schriftelijke bevestiging
gegeven door PROMARKET BVBA.
2.2 De opdrachtgever, die de bestelling plaatst, wordt verondersteld als zijnde daartoe gerechtigd. Hij
draagt samen met zijn lastgevers en bij uitsluiting van PROMARKET BVBA, al de verantwoordelijkheid
tegenover derden.
2.3 Alle overeenkomsten aangaande de leveringstermijn worden geacht als zijnde gedaan ten indicatieve
titel.
2.4 De opdrachtgever erkent en aanvaardt dat PROMARKET BVBA voor postbedeling uitsluitend beroep
doet op de NV BPost met zetel te 1000 Brussel, Muntcentrum, ingeschreven bij de kruispuntbank van
ondernemingen onder het nummer 0214.596.464.
2.5 De opdrachtgever erkent en aanvaardt volgende aanleveringsspecificaties:
- De opdrachtgever kan ervoor opteren het drukwerk voor postbedeling aan te leveren aan het magazijn
OptimaT te 8810 Lichtervelde, Kortemarktstraat 86 doch dit dient uiterlijk twee dagen voor de datum van
aanlevering aan de BPost te gebeuren en hiervoor wordt een bedrag van 5,00 Euro per pallet drukwerk in
rekening gebracht.
- Het gewicht van een folder mag binnen een gewichtscategorie (0-25 gram, 26-50 gram, 51-75 gram, 76100 gram, 101-130 gram) niet meer afwijken dan 10 gram. Gewichtsafwijkingen meer dan 10 gram geven
bij Bpost aanleiding tot boetes, welke zullen worden doorgerekend aan de opdrachtgever.
- Drukwerk dient door de opdrachtgever te worden gescheiden met strap, lint, touw, … doch niet met
elastiek. Voor folders tot 70 gram dient dit per 100 te gebeuren. Weegt de folder meer als 70 gram gebeurt
dit per 50. Bij niet conforme verpakking wordt een bedrag aangerekend van 75,00 Euro voor de eerste
10.000,00 folders, vervolgens 5,00 Euro per 1.000 extra folders.
- De opdrachtgever houdt er tevens rekening mee dat de levering van het drukwerk in bundels of dozen
dient te gebeuren en dat deze per stuk niet meer mogen wegen als 7 kg. Bij niet conforme verdeling van de
folders in bundels of dozen wordt een forfait aangerekend van 75,00 Euro.
2.6 Elke annulering van een bestelling dient schriftelijk te gebeuren en is slechts geldig mits schriftelijke
aanvaarding door PROMARKET BVBA. Bij gebreke aan aanvaarding is

de opdrachtgever een

schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 10 % van het totaalbedrag van de bestelling, bovenop de
betaling van het eventueel reeds uitgevoerde deel van de bestelling. Indien PROMARKET BVBA zelf de
opdracht annuleert, is de opdrachtgever – voor zover het een consument betreft – gerechtigd op eenzelfde

vergoeding lastens PROMARKET BVBA.
2.7 Alle rechten, taksen, bijdragen, belastingen en heffingen die op heden dan wel in de toekomst ingevolge
een bestelling worden ingevorderd, zijn ten laste van de klant en worden naast de prijs aan de klant
aangerekend (eventueel na de effectieve uitreikingsdatum van de zendingen).
Artikel 3 : Aansprakelijkheid
3.1 PROMARKET BVBA kan aansprakelijk gesteld worden voor haar gewone en zware fout die een
rechtstreeks nadeel berokkent aan de opdrachtgever doch beperkt zich steeds tot de rechtstreekse schade.
PROMARKET BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige onrechtstreekse schade, waaronder
productie- of drukkosten, winstderving, inkomstenderving, verlies van een kans, afbreuk aan het imago of
de reputatie van de klant, enz.
3.2 De opdrachtgever aanvaardt en erkent dat PROMARKET BVBA in geen geval kan aansprakelijk gesteld
worden voor fouten van zijn aangestelden of uitvoeringsagenten. Op geen enkele manier kan een gewone
of zware fout van de aangestelde of uitvoeringsagent als fout aanzien worden van PROMARKET BVBA.
3.3 De opdrachtgever erkent dat een postbedeling wordt geacht goed verlopen te zijn indien deze voor 95
% correct werd bedeeld. Indien het vermoeden bestaat dat er meer als 5 % niet correct werd bedeeld, dient
de opdrachtgever de geprotesteerde adressen met huisnummer binnen de vijf dagen na de postbedeling
door te geven aan PROMARKET BVBA derwijze dat zij tijdig een klacht kunnen overmaken aan BPost.
Artikel 4 : Betalingsverplichting
4.1 Onze facturen en bestelbonnen zijn steeds contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel te Torhout
waar de opdrachtgever zijn verbintenis tot betaling moet uitvoeren.
4.2 Elke klacht dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur.
4.3 Bij niet–betaling van het factuurbedrag op de betalingsdatum is de opdrachtgever van rechtswege en
zonder voorafgaande ingebrekestelling vanaf het voorziene betalingstijdstip een interest verschuldigd
conform de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij
handelstransacties.
In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van het factuurbedrag op de vervaldag zal het bedrag van
rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met 10 % met een minimum van
50,00 EUR en een maximum van 2.500 EUR, ten titel van conventioneel schadebeding wegens
buitengerechtelijke kosten.
4.4 Enkel de Rechtbanken te Brugge zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen.

