
ALGEMENE VOORWAARDEN 

Voorwaarden 
Behoudens voorafgaandelijk en schriftelijke overeenkomst zal het feit dat de cliënt ons een bestelling; een werk of een dienst toevertrouwd, op zich 
inhouden dat hij al onze verkoopsvoorwaarden aanvaard.  De algemene voorwaarden die voorkomen op de stukken van onze cliënten zijn zonder 
schriftelijk akkoord van onzentwege ons niet tegenstelbaar. 
Levering: 
De levering geschiedt op risico van de koper en is franco in België indien niets anders is vermeld.  De leveringstermijn wordt slechts bij wijze van 
indicatie opgegeven.  Het feit dat deze termijn wordt overschreden geeft, welke ook de oorzaak ervan zij, geen enkel recht op schadevergoeding, 
boete, vernietiging van de bestelling of verbreking van de overeenkomst. 
Prijs: 
Behoudens afwijkend beding zijn de prijzen vastgesteld bij levering en op grond van de kostprijs der grondprodukten en wisselkoers op dat 
ogenblik.  Voor zover na de datum van onze offerte voormelde wijzigingen plaatsvinden, kunnen ook de prijzen naar verhouding worden gewijzigd.   
De BTW en de daarmee gelijk te stellen belastingen evenals alle andere taksen, auteursrechten,duplicatierechten of uitvoerrechten zijn ten laste 
van de koper en worden steeds aangerekend volgens de tarieven geldende op hun tijdstip van levering.   
De leveringskosten zijn niet inbegrepen in de verkoop en maken het voorwerp uit van een afzonderlijke facturatie op grond van de plaats van de 
levering. 
Betaling: 
a)  Onverminderd het hiernabepaalde is een voorschot op alle leveringen en opdrachten verschuldigd, begroot op 50 % van de totale 
overeengekomen prijs, betaalbaar ten laatste 4 weken voor de aanvang van de opdracht of levering.  Het saldo is betaalbaar op onze zetel te 
Ichtegem 15 dagen na factuurdatum. 
b)  De betaling zal geschieden zonder enige schuldvergelijking of korting welke niet schriftelijk is overeengekomen en op de door VideoLine bvba 
aangegeven wijze. 
c)  De koper zal zonder dat sommatie en ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in gebreke zijn bij niet stipte nakoming van de vastgestelde 
betalingstermijnen. 
d)  Bij niet betaling op de vastgestelde datum , is VideoLine bvba gerechtigd intresten te vorderen van 15 % per jaar: en bij gebreke van betaling 
binnen de veertien dagen na vervaldatum is een bijkomende forfaitaire schadevergoeding van 15 % verschuldigd  met een minimum van 50 €. De 
gerechterlijke intresten en procedurekosten zijn niet in dit bedrag inbegrepen. 
e)  Een eventueel akkoord over een andere betalingswijze dan deze hierboven voorzien, o.a. per wisselbrief brengt geen schuldvernieuwing mede 
en doet geen afbreuk aan de betalingen wat betreft de plaats van betaling, de boete en bevoegdheid. 
f)  Indien een opdracht of levering wordt geannuleerd is 50 % van het offertebedrag te betalen, alsmede de volledige vergoeding van de 
verschuldigde kosten evenals alle aan derde verschuldigde kosten en erelonen.  Indien de annulatie binnen de 4 weken voor de geplande levering 
wordt geannuleerd is de opdrachtgever 75 % van het offertebedrag verschuldigd alsmede de volledige vergoeding van de verschuldigde kosten 
evenals alle aan derde verschuldigde kosten en erelonen. 
g)  Tekortkomingen van de verkoper aan zijn verplichtingen, die niet werden uitgesloten in deze voorwaarden, worden gesanctioneerd volgens het 
gemeen recht. 
Eigendomsvoorbehoud: 
De goederen blijven, ongeacht of zij reeds feitelijk zijn afgeleverd, eigendom van VideoLine bvba totdat de volledige betaling van de koopprijs heeft 
plaatsgehad, met dien verstande dat intussen elk risico, geen enkel uitgezonderd, ten laste van de koper is. 
Voor de eigendomsovergang als in het vorige lid bedoeld is de opdrachtgever of koper niet gerechtigd de goederen in bewaring te geven, te 
wijzigen, te vervreemden of te behoeve van derden met persoonlijke rechten te bezwaren, dan wel anderszins hierover te beschikken. 
Klachten: 
De klant dient ofwel de videoband ter plaatse bij de levering ofwel bij de montage te bekijken zoniet gebeurt de aflevering van de videoband qua 
zichtbare gebreken op eigen risico.  Klachten betreffende zichtbare gebreken worden na aanvaarding van de levering van het produkt dan ook niet 
aanvaard. 
Klachten betreffende verborgen gebreken worden niet aanvaard indien ze niet schriftelijk worden geformuleerd binnen een termijn van 8 dagen na 
de levering of de ontdekking van het gebrek.  De koper dient het bewijs te leveren dat het verborgen gebrek niet binnen de acht dagen na de 
levering kon worden ontdekt. 
Aansprakelijkheid voor verborgen gebreken: 
VideoLine bvba is niet aansprakelijk voor verborgen gebreken waarvan zij het bestaan niet kende. 
Aansprakelijkheid: 
Behoudens hetgeen hiervoor is bepaald betreffende de verborgen gebreken en behoudens de aansprakelijkheid voor VideoLine bvba en zijn 
aangestelden of uitvoeringsagenten voor opzet en grove schuld is VideoLine bvba noch jegens de opdrachtgever noch jegens derden gehouden tot 
enigerlei schadevergoeding van welke aard dan ook, bedrijfsschade en verkeerd gebruik van het produkt hieronder inbegrepen. 
De aansprakelijkheid voor VideoLine bvba eigen bedrog of eigen grove schuld is beperkt tot 10 % van het facturatiebedrag. 
De opdrachtgever vrijwaart VideoLine bvba voor alle aanspraken en rechten van derden, schending van octrooien, licenties of andere rechten voor 
het geval die schending voortvloeit uit de door de opdrachtgever gegeven aanwijzingen en/of informatie betreffende de uitvoering van de opdracht 
of voortvloeit uit de door de opdrachtgever aan het object van de prestatie gegeven bestemming. 
De klant, in zijn hoedanigheid van opdrachtgever en/of organisator, engageert zich om een brandverzekering af te sluiten die het brandrisico en 
aanverwante gevaren verzekert van het gebouw (en zijn inhoud) waar de activiteit doorgaat . In deze brandverzekering dient een afstand van 
verhaal ten opzichte van VideoLine bvba te zijn opgenomen. De opdrachtgever/organisator vrijwaart VideoLine bvba voor alle vorderingen die 
eigenaars/verzekeraars/overige derden zouden kunnen instellen mocht deze verzekering niet zijn afgesloten of ontoereikend blijken te zijn. 
Opbergkosten: 
Voor niet afgehaalde bestellingen zullen depotkosten aangerekend worden, vanaf de veertiende dag na het aangetekend schrijven waarin de 
opdrachtgever of koper aangemaand wordt de goederen af te halen.  Deze kosten worden aangerekend in functie van de ingenomen ruimte met 
een minimum van 7 € per maand. 
Auteursrechten: 
a)  Door de bestelling aanvaardt de opdrachtgever de verplichting VideoLine bvba te vrijwaren voor aanspraken van derden en auteursrechtelijke 
organisaties i.v.m. eventuele auteursrechten. 
b)  Wanneer daar aanleiding toe bestaat en voor zover de wet en de gebruiken dit niet verbieden, word het auteursrecht van al haar personeel door 
VideoLine bvba uitgeoefend. 
c)  VideoLine bvba behoudt zich dan ook het auteursrecht op het gehele werk en het exclusieve recht voor over alle technische rechten van de 
door haar afgeleverde opdrachten, zoals het verveelvoudigen, het monteren en hermonteren, het kopiëren op welkdanige wijze ook.  Deze 
opsomming is niet limitatief.  Op vraag van de opdrachtgever wordt vooraf de prijsofferte per kopie opgemaakt. 
d)  Het werk kan evenmin vertaald worden zonder uitdrukkelijke toestemming van VideoLine bvba. 
UItvoeringsclausule: 
Alle verbintenissen ontstaan en worden uitgevoerd in de zetel te Ichtegem. 
Enkel de rechtbanken van Oostende en Brugge komen in aanmerking bij alle eventuele geschillen. 
Maatschappelijke Zetel : 
Video Line BVBA – Koekelarestraat 10 – B-8480  Ichtegem 
 
Conditions générales de vente : version française sur demande. 
 


