ALGEMENE VOORWAARDEN
b.v.b.a. The Nutshell

1. Bestelling
Elke bestelling betekent de aanvaarding van onze algemene voorwaarden.

2.

Eigendom
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inlichtingen, teksten, foto’s en afbeeldingen die hij aan The Nutshell verstrekt. Hij wordt geacht er eigenaar van te
zijn of er de auteursrechten van verworven te hebben. The Nutshell wijst alle verantwoordelijkheid af bij vervolging wegens namaak of inbreuk van de
auteursrechten.
Tot aan de volledige betaling van alle sommen die verschuldigd zijn uit hoofde van de overeenkomst (zijnde zonder limitatief te zijn de hoofdsom, intresten,
kosten van vervoer en verpakking, verschuldigde BTW en eventuele andere te betalen belastingen, schadevergoedingen,…) zal de The Nutshell eigenaar blijven
van het resultaat van de betrokken dienst.

3.

Betaling
Betalingen worden gedaan in euro of in de munteenheid die werd overeengekomen, netto en zonder disconto.
De BTW en alle huidige en toekomstige belastingen, taksen, heffingen, kosten en lasten van welke aard ook, zijn niet inbegrepen in de prijs en zijn steeds ten
laste van de klant.
Facturen worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na de factuurdatum. Iedere onbetaalde factuur op de vervaldatum zal van rechtswege en zonder
ingebrekestelling worden verhoogd met 15% per jaar en dit met een minimum van €50, als forfaitaire schadevergoeding. Bovendien blijven
nalatigheidsinteresten verschuldigd vanaf de vervaldatum. Laattijdige betalingen worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vermeerderd met een
jaarlijkse rente die gelijk is aan het rentetarief basisherfinanciering van de Europese Centrale Bank vermeerderd met 7 procentpunten en afgerond tot op het
hogere halve procentpunt.
In geval van faillissement, de neerlegging van een verzoekschrift binnen de wet continuïteit ondernemingen, de gerechtelijke vereffening of vrijwillige beslissing
tot feitelijke stopzetting of vereffening van het bedrijf van de klant, heeft The Nutshell het recht om de overeenkomst te ontbinden en een schadevergoeding te
vorderen van de door haar geleden schade, dit alles zonder rechterlijke tussenkomst.

4. Aansprakelijkheid
The Nutshell is niet aansprakelijk voor materiële schade en lichamelijke schade die de klant en/of zijn aangestelden lijden om welke reden ook, hieronder
begrepen een tekortkoming, nalatigheid, fout of zware fout van haar of haar aangestelden of leveranciers. The Nutshell sluit daarenboven alle aansprakelijkheid
uit voor enige schade ingevolge verkeerd gebruik van de diensten voor de klant en/of zijn aangestelden en/of derden.
The Nutshell is in geen geval aansprakelijk, hetzij contractueel, hetzij niet-contractueel, voor indirecte schade, winst- of inkomstenverliezen, gevolgschade,
productieverliezen, verlies van besparingen, verlies van cliënteel, verlies van contracten, verlies van tijd, verlies van goodwill, verlies van reputatie of voor enige
eis die zou worden ingediend door een derde tegen de klant, zonder hiermede limitatief te willen zijn.
Voor zover enige aansprakelijkheid toch weerhouden zou worden, is de aansprakelijkheid van The Nutshell beperkt tot de meest recente jaarlijkse prijs van de
dienstverlening betaald door de klant.

5. Overmacht
Overmacht zal aan The Nutshell het recht geven om zoveel later uitvoering te geven aan haar contractuele verplichtingen als deze overmacht duurt. Indien de
nakoming blijvend onmogelijk is of onmogelijk is binnen een redelijke termijn na het vooropgestelde tijdstip waarop de diensten zouden worden verleend, zullen
beide partijen het recht hebben de overeenkomst te ontbinden bij aangetekende brief, zonder recht op enige schadevergoeding voor de andere partij,
onverminderd het recht van The Nutshell op betaling van de diensten die hij reeds werkelijk presteerde.
Als overmacht in hoofde van The Nutshell wordt aangemerkt, iedere omstandigheid die The Nutshell niet heeft kunnen vermijden of verhinderen en waardoor de
normale uitvoering van de met de klant gesloten overeenkomst wordt verhinderd. Hieronder zijn onder meer, doch geenszins beperkend, begrepen: oorlog,
overstroming, natuurrampen, brand, vertraging of onmogelijkheid van de levering van goederen of diensten door derden, vernielingen, beschadigingen of
defecten aan de voor het verlenen van de diensten essentiële bedrijfsmiddelen van The Nutshell, staking, bedrijfsbezetting en lock-out, overheidsmaatregelen,
transportmoeilijkheden, ziekte van personeel, ontbreken van grondstoffen, … Deze opsomming is niet beperkend en wordt enkel gegeven als voorbeeld.

6. Recht
In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van The Nutshell bevoegd en is het Belgisch recht van toepassing.

