
  

   

 

Algemene Voorwaarden (versie 1.0) 
IPBreeze GCV 

 
1. Algemeen 
Deze Algemene Voorwaarden regelen de levering van alle diensten van of namens IPBreeze, ondernemingsnummer 0848.141.472 
(hierna "Consultant" genoemd) aan de Klant en gelden voor alle transacties tussen de Consultant en de Klant met uitsluiting van alle 
andere voorwaarden, overeenkomsten of andere transacties in de ruimste zin. 
 
2. Vertrouwelijkheid 
Alle informatie van de Klant verkregen door de Consultant tijdens de levering van haar diensten, die ofwel gevoelige 
bedrijfsinformatie is of die expliciet als zodanig aangemerkt is, wordt beschouwd als vertrouwelijke informatie. De Consultant zal 
zonder toestemming genoemde vertrouwelijke informatie niet openbaren en verbindt er zich ertoe alle redelijke maatregelen te 
nemen om ongeoorloofde openbaring  te voorkomen, alsof de Consultant te maken had met zijn eigen vertrouwelijke informatie. 
 
3. Klachten 
De Klant gaat ermee akkoord en aanvaardt dat de Consultant zijn taken naar best vermogen zal uitvoeren, zonder de mogelijkheid 
om de resultaten te garanderen. Klachten over de geldigheid of de betrouwbaarheid van de gefactureerde diensten moeten 
overgemaakt worden aan de Consultant door middel van een aangetekende zending binnen 30 dagen na de factureringsdatum. Bij 
ontbreken daarvan worden de diensten geacht onherroepelijk te zijn aanvaard en kunnen niet meer worden aangevochten, om 
welke reden dan ook. 
 
4. Vergoeding 
De diensten van de Consultant zullen gefactureerd worden in overeenstemming met zijn normale vergoeding of de vergoeding 
overeengekomen tussen de partijen. Daarnaast, tenzij anders is overeengekomen, zal de Consultant worden vergoed door de Klant 
voor alle out-of-pocket kosten en reis- en verblijfskosten die redelijkerwijs en naar behoren door hem gemaakt zijn binnen de 
uitvoering van zijn diensten,  onderworpen aan het leveren van het bewijs daarvan, zoals de Klant redelijkerwijs kan verlangen. 
 
5. Sancties 
Facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na de factureringsdatum. Bij het in gebreke blijven daarvan, van rechtswege en zonder 
voorafgaande kennisgeving  (i) zullen alle niet-vervallen facturen opeisbaar worden, (ii) zullen de diensten van de consultant 
opgeschort worden, zelfs als deze diensten geen relatie hebben met de onbetaalde factuur, (iii)  wordt vanaf de vervaldag een rente 
verschuldigd tegen het tarief van 1 % van het gefactureerde bedrag voor elke maand, (iv) zullen alle relevante invorderingskosten 
aangerekend worden in de zin van Art. 6 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij 
handelstransacties. Het voorgaande laat onverlet het recht van de Consultant om de overeenkomst van rechtswege te ontbinden en 
zonder voorafgaande kennisgeving door gebrek aan betaling of alle andere rechtsmiddelen voorzien in de wet. 
 
6. Aansprakelijkheid 
Behoudens in geval van bedrog of opzettelijke fout is de Consultant niet aansprakelijk voor enige schade in welke vorm dan ook, 
direct of indirect voortvloeiende uit de geleverde diensten. De totale aansprakelijkheid van de Consultant is in ieder geval beperkt 
tot het gemiddelde bedrag gefactureerd aan de Klant in het jaar voorafgaand aan het feit dat de schade veroorzaakte. 
 
7. Verklaring van afstand 
Het gebrek om aan te dringen op de strikte uitvoering van elk van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden door de 
Consultant mag niet worden opgevat als doen van afstand ervan, noch als een stilzwijgende aanvaarding van enige andere 
overeenkomst in de ruimste zin. De huidige Algemene Voorwaarden zullen ten allen tijde van kracht blijven, tenzij de partijen 
schriftelijk anders overeenkomen of wanneer zij worden vervangen door een recentere versie. 
 
8. Wijzigingen 
De Consultant behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen om deze aan te passen aan 
de economische, technische of juridische noodzakelijkheden. 
 
9. Forum en toepasselijk recht 
Alle geschillen over de geldigheid, interpretatie of uitvoering van huidige Algemene Voorwaarden, die niet in der minne kunnen 
worden geschikt, zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken van Antwerpen in België. Alleen de wetten van België zijn van 
toepassing, met uitzondering van de bepalingen van het internationaal privaatrecht. 
 
10. Ongeldigheid 
De ongeldigheid of niet-toepasselijkheid van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden hebben geen invloed op 
de geldigheid van de andere bepalingen die onverminderd van kracht blijven. De bepalingen die nietig zijn of die, om elke andere 
reden, niet van toepassing verklaard worden, zullen vervangen worden door de partijen in onderling overleg met nieuwe bepalingen 
die de finaliteit van de oorspronkelijke bepalingen in acht nemen. 


