ALGEMENE VERKOOPS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Al onze commerciële transacties geschieden, met uitdrukkelijke uitsluiting van welke andere voorwaarden ook,
uitsluitend onder de termen van huidige verkoopsvoorwaarden, waarvan de medecontractant, door het feit van de
uitvoering van de overeenkomst, aanvaardt kennis te hebben genomen en ermee in te stemmen, en waarvan
huidige voorwaarden een synthese uitmaken. Iedere afwijking of toevoeging, zoals opgenomen in verkoops- of
aankoopvoorwaarden van de medecontractant, zullen niet van toepassing zijn, de medecontractant door het
enkele feit van de uitvoering van de overeenkomst, aanvaardend dat deze andersluidende of bijkomende
voorwaarden geprotesteerd en niet van toepassing zijn.

Artikel 1
De nodige gegevens voor samenstelling van de bestelde teksten moeten uiterlijk veertien dagen voor de
vooropgestelde leveringsdatum in het bezit zijn van COMtext. Indien COMtext ten gevolge van
overheidsmaatregelen, het laattijdig ter beschikking stellen van teksten, het laattijdig terugbezorgen van
verbeterde ontwerpen of alle andere omstandigheden onafhankelijk van onze wil, onze verbintenissen niet tijdig
kunnen uitvoeren, is COMtext ontslaan van alle aansprakelijkheid en van elke betaling van schadevergoeding welke
voortvloeit uit dit laattijdig presteren.
COMtext behoudt zich in deze gevallen eveneens uitdrukkelijk het recht voor om de overeenkomst te beëindigen
zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist. Indien op uitdrukkelijk verzoek van de klant dient geleverd
op een kortere levertermijn dan de normale of afgesproken termijn, zullen extra kosten, veroorzaakt door een
kortere levertermijn, in rekening worden gebracht.
Artikel 2
De door COMtext aan de medecontractant geleverde teksten, met uitzondering van persmededelingen en
persmappen, mogen slechts worden aangewend, gepubliceerd of gereproduceerd in om het even welke vorm en
met om het even welk procédé, binnen de grenzen van wat schriftelijk is vastgelegd. Voor andere aanwending van
welke aard ook, is uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van COMtext vereist.
Artikel 3
Onze facturen zijn betaalbaar op de vervaldag aangeduid op de factuur.
Iedere op de vervaldatum onbetaald gebleven factuur zal van rechtswege en zonder aanmaning of
ingebrekestelling een interest van 1% per begonnen maand opleveren, en wordt verhoogd met een forfaitaire
vergoeding van 15% op het verschuldigd bedrag, met een minimum van 25 Euro. Onkosten verbonden aan
onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn niet in deze forfaitaire schadevergoeding
begrepen en worden afzonderlijk aangerekend.
Artikel 4
Elke factuur wordt geacht onvoorwaardelijk te zijn aanvaard, bij gebreke aan een gemotiveerd en aangetekend
protest binnen de acht dagen te rekenen vanaf de factuurdatum.
Artikel 5
In geval van betwisting zijn enkel het Belgisch recht en de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement
Antwerpen bevoegd.

