UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

1. Omschrijvingen
∼ Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan
de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België), Rue de la Croix, 7,
ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0884.562.301 en
waarvan de activiteit het leveren beoogt van diensten op maat inzake redactie of copywriting,
vertaling en verbeteren van professionele teksten.
∼ Klant : Elke rechtspersoon of fysische persoon, die een offerte voor akkoord of een e-mail
voor akkoord ondertekent en terugstuurt naar COMPANYWRITERS.
∼ Offerte : Brief, fax, e-mail of aanbod als door COMPANYWRITERS aan de klant
verstuurd, met het oog op het leveren van diensten op maat inzake redactie of copywriting,
vertaling en verbeteren van professionele teksten.
∼ Overeenkomst : Overeenkomst gesloten, door de ondertekening van een Offerte of door
het versturen van een e-mail van akkoord, tussen COMPANYWRITERS en de Klant,
betrekking hebbend op de uitvoering van prestaties inzake redactie of copywriting, vertaling
en verbeteren van professionele teksten.
∼ Prestaties : Prestaties van redactie of copywriting, vertaling en verbeteren van
professionele teksten, hernomen in de Overeenkomst.

2. Aanvaarding van de uitvoeringsvoorwaarden van onze prestaties
De onderhavige voorwaarden worden, door de ondertekening van de Offerte of door het
versturen van een e-mail van akkoord, door de Klant, zonder enig voorbehoud aanvaard.
Er kan enkel van onderhavige voorwaarden worden afgeweken middels schriftelijk akkoord
van COMPANYWRITERS.

3. Kosten van onze prestaties
Onze prestaties zullen uitgevoerd worden volgens het budget als hernomen in bijlage 1 van
onderhavige offerte.
4. Betaling van onze prestaties
De betalingen worden door de Klant gedaan, binnen een termijn van 30 kalenderdagen
volgend op de datum van de factuur.
De facturen zijn betaalbaar door storting op de postchequerekeningen of de bankrekeningen
van COMPANYWRITERS.

De op hun vervaldag onbetaald gebleven facturen zullen van rechtswege en zonder
ingebrekestelling vermeerderd worden met 15% ten titel van forfaitaire schadevergoeding,
terwijl dat de kosten van herinnering voor een bedrag van 50 euro, automatisch zullen geboekt
worden.
Het niet betalen op de vervaldag, doet van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de
intresten lopen aan een rente van 12% per jaar.

5. Leveringstermijnen
De leveringstermijn als overeengekomen met de klant, geldt, behoudens schriftelijk en
uitdrukkelijk akkoord, enkel en alleen ten indicatieve titel. Geen enkele vertraging in de
levering kan in hoofde van COMPANYWRITERS, de betaling van schadevergoeding met
zich meebrengen.

6. Klachten
Bij gebreke aan klacht, per e-mail aan COMPANYWRITERS verstuurd binnen de 10 dagen
na het verzenden van het bestelde werk, wordt de klant geacht gezegd werk zonder
voorbehoud erkend te hebben.
De klacht als verstuurd binnen de termijn van 10 dagen, schorst in geen enkel geval de
opeisbaarheid van de factuur aangaande de betwiste prestatie.

7. Annulering
In geval van annulering van de bestelling door de klant, zal er automatisch een forfaitaire
verbrekingsvergoeding verschuldigd zijn ten belope van 30% van de overeengekomen prijs
excl. B.T.W., met een minimum van 50 euro, zonder nadeel aan bijkomende
schadevergoedingen.

8. Ontbindingsclausule
In geval van niet-betaling van een factuur door de Klant, heeft COMPANYWRITERS het
recht om een einde te stellen aan elke lopende Overeenkomst en deze, na ingebrekestelling,
als van rechtswege, zonder tussenkomst van het gerecht, verbroken te beschouwen, en dit
zonder nadeel aan de schadevergoeding die COMPANYWRITERS zal kunnen vorderen.

9. Intellectuele eigendom :
De klant wordt geacht op te treden in hoedanigheid van auteur van de tekst die als basis dient
voor de prestatie en staat daar uitdrukkelijk het gebruik van toe, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen aangaande de auteursrechten.

De klant verbindt er zich toe om COMPANYWRITERS te vrijwaren voor alle vorderingen of
veroordelingen in hoofdsom, intresten en kosten, die tegen haar zouden kunnen ingeleid of
uitgesproken worden om reden van een inbreuk door de klant, op de wettelijke bepalingen
aangaande de auteursrechten.
COMPANYWRITERS behoudt de auteursrechten aangaande de door haar zorgen uitgevoerde
werken. Deze mogen, zonder voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk akkoord van
COMPANYWRITERS, onder geen enkele vorm, daar inbegrepen als computerbestand,
gekopieerd worden.

7. Aansprakelijkheid
COMPANYWRITERS zal tot geen enkele schadevergoeding gehouden zijn voor ongevallen
met personen of schade aan goederen, die zouden voortvloeien uit de prestaties waartoe
overgegaan in uitvoering van de Overeenkomst, winstderving of andere schade, rechtstreeks
of onrechtstreeks voortvloeiend uit elk gebrek of fout die deze prestaties eventueel zouden
aantasten.
COMPANYWRITERS is enkel aansprakelijk voor de kwaliteit van het uitgevoerde werk,
voor zover dit gebruikt wordt in de integrale vorm en zonder wijziging.
COMPANYWRITERS wijst elke aansprakelijkheid af aangaande fouten in de tekst als door
de klant overgemaakt.
COMPANYWRITERS kan niet aansprakelijk gehouden worden voor het verlies bij derden
van de brontekst of van de vertaling en wijst elke aansprakelijkheid af aangaande de teksten
of documenten als in haar lokalen bewaard, behoudens bedrog of zware fout.

8. Overmacht
Omstandigheden zoals staking, brand, machinepanne, vertragingen van de leveranciers,
epidemie, oorlogsdreiging, burgeroorlog, tekort aan energiebronnen, maatregelen van
hogerhand, faling van leveranciers … zijn te beschouwen als gevallen van overmacht,
wanneer zij als gevolg hebben de uitvoering van de prestaties als toevertrouwd aan
COMPANYWRITERS te vertragen of ze zeer moeilijk te maken, binnen de eventueel
overeengekomen termijn. COMPANYWRITERS zal de onvoorzienbaarheid noch de
onweerstaanbaarheid van deze omstandigheden, noch de onmogelijkheid tot uitvoeren van de
overeenkomst, dienen te bewijzen.
COMPANYWRITERS zal de Klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen van het gebeuren
van één van de omstandigheden, beoogd in de vorige alinea.
COMPANYWRITERS behoudt zich het recht voor om de eventueel overeengekomen termijn
voor het uitvoeren van de prestaties, te verlengen met een periode gelijk aan deze gedurende
dewelke de overmacht geduurd heeft. Eveneens, zo deze feiten de uitvoering van de
Overeenkomst volgens de voorziene modaliteiten, kunnen compromitteren, behoudt
COMPANYWRITERS zich het recht voor de Overeenkomst te verbreken, zonder enige
verbintenis noch aansprakelijkheid van harentwege.

9. Verwerken van gegevens met een persoonlijk karakter – in de privésfeer
U kan de website van COMPANYWRITERS bezoeken en inlichtingen bekomen aangaande
onze diensten, zonder persoonlijke informatie te moeten verstrekken.
Om technische redenen, gebruikt COMPANYWIRTERS cookies voor het beheer van de
gekozen taal. U kunt uw browser configureren om de « cookies » toe te laten of deze te
verwijderen. U zult steeds toegang hebben tot de website van COMPANYWRITERS.
De onderhavige bepalingen respecteren de privésfeer van de Klant, overeenkomstig de wet
van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de
verwerking van persoonsgegevens, en de andere dwingende bepalingen van het Belgisch recht
terzake.
De verantwoordelijke voor het behandelen van uw persoonlijke gegevens, is de BVBA
COMPANYWRITERS.
∼ De BVBA COMPANYWRITERS is een vennootschap die gespecialiseerd is in het leveren
van diensten op maat inzake redactie of copywriting, vertaling en verbeteren van
professionele teksten, met vennootschapszetel gevestigd te 4600 Wezet (Visé) (België), Rue
de la Croix, 7, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0884.562.301.
De BVBA COMPANYWRITERS is bereikbaar 24 U / 24 en 7 Dagen / 7 op het e-mail adres
info@companywriters.be

De gegevens met een persoonlijk karakter als meegedeeld aan de BVBA
COMPANYWRITERS zullen door deze behandeld worden voor het beheer van haar
cliënteel, hetgeen onder meer inhoudt het beheer van precontractuele en contractuele
betrekkingen van deze laatste en haar informatie, alsmede voor commerciële doeleinden
(direct marketing).
De Klant kan zich, op eenvoudige vraag en zonder kosten, verzetten tegen het verwerken van
zijn gegevens voor commerciële doeleinden. (direct marketing).
Daarenboven, heeft de Klant het recht om kosteloos de verbetering te bekomen van alle
onjuiste gegevens met een persoonlijk karakter, die hem betreffen.

10. Het recht als van toepassing – Geschillen
Voor elke betwisting aangaande de uitvoering en de interpretatie van de Overeenkomst, is
alleen het Belgisch recht, met uitsluiting van elk ander, van toepassing.
Voor elke betwisting aangaande de uitvoering en de interpretatie van de Overeenkomst, zijn
alleen en uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement van Luik – Liège – bevoegd
(waaronder het Vredegerecht van het tweede kanton van Luik – Liège -).
Deze clausule blijft geldig in geval van aanhangigheid van een geschil, verknochtheid of
oproeping in vrijwaring.

