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ALGEMENE VOORWAARDEN SUBLIM WEBSITES
1.

Deze voorwaarden zijn toepasselijk op alle diensten vermeld in de offerte. De toepassing van eventueel door de
opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk uitgesloten.

2.

De bestelling van onze diensten en de aanvaarding van de offertes zijn bindend. In geval van annulering, behouden we
het recht voor van een schadeloosstelling te eisen ten belope van 30% van de desbetreffende offerte. De
geldigheidsduur van de offerte zal duidelijk vermeld worden.

3.

Indien andere diensten of functionaliteiten worden toegevoegd die niet in de oorspronkelijke offerte staan, dan zal een
additionele offerte worden opgesteld met vermelding van de dan toegevoegde diensten.

4.

De offerte bevat geen aanlevering van inhoud en foto’s. Het materiaal (bijvoorbeeld foto’s, inhoud teksten )dient door
de klant aangeleverd te worden aan de websitebouwer rekening houdend met de timing die bijgevoegd wordt.

5.

De betalingsvoorwaarden zijn: een voorschot van 30% bij de ondertekening van de offerte, tussentijdse
facturatie van 40% na goedkeuring van design, 30% laatste factuur na toevoeging van foto’s, teksten en
instellingen bij het live zetten van de website.

6.

De prijzen vermeld in de offerte en op de factuur zijn zonder BTW. Aangezien Sublim Websites een jong startend bedrijf
is, dient het geen BTW aan te rekenen.

7.

De betaling van webhosting en domeinnaamregistratie is niet inbegrepen in onze diensten, deze kunnen wel worden
geïnstalleerd door Sublim Websites maar dienen rechtstreeks betaald door de klant aan het desbetreffende derde
bedrijf. De website wordt op een unieke wijze ontwikkeld voor de klant en wordt volledig eigendom van de klant.

8.

Van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken tenzij anders vermeld op de offerte en/of factuur.

9.

Uitsluitend de opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsites die op zijn verzoek
zijn ontwikkeld door Sublim Websites. Sublim Websites kan niet aansprakelijk worden gesteld voor door de
opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen, muziek of andere gegevens of diens onrechtmatig gebruik ervan.

10. Al onze facturen zijn betaalbaar uiterlijk 15 werkdagen na factuurdatum.
11. Elk protest dient te worden geformuleerd bij aangetekend schrijven uiterlijk binnen 10 kalenderdagen na factuurdatum.
12. In geval van niet-betaling op de vervaldag, zal er van rechtswege en zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling
een conventionele rente verschuldigd zijn van 1% per maand. Bovendien zal er ten titel van forfaitaire
schadevergoeding eveneens een verhoging verschuldigd zijn gelijk aan 10%.
13. In geval van betwisting zullen alleen de Vrederechter te Gent, Rechtbank van Eerste Aanleg of Rechtbank van
Koophandel te Gent bevoegd zijn. Het Belgische recht is van toepassing.

14. GDPR – privacy clausule: Betreffende de nieuwe Europese wetgeving i.v.m. GDPR en privacy is de eigenaar van de
website verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens en dient hij/zij de wetgeving toe te passen. De rol van
Sublim Websites is in dat verband verantwoordelijk voor het technisch correct uitvoeren van maatregelen die door de
opdrachtgever worden gevraagd.

