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ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
 
 
Artikel 1 – Algemeen 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere bestelling, levering, overeenkomst of ander document waaruit 
verbintenissen zouden kunnen blijken voor STUDIO DEMOL, Makeveldstraat 45c te 8820 Torhout, ingeschreven in de      
KBO onder het ondernemingsnummer 0772.881.053 
 
 
Artikel 2 – Levering 
De bestanden of goederen worden geleverd naar keuze van de klant op het (e-mail) adres zoals vermeld tijdens                  
de bestelling. 
 
 
Artikel 3 – Betaling 
Alle facturen van STUDIO DEMOL zijn, behoudens andersluidende schriftelijke bedingen, betaalbaar via overschrijving      
14 dagen na factuurdatum op rekeningnummer BE40 7370 6488 5363 o.v.v. het factuurnummer. STUDIO DEMOL heeft het 
recht een derde voorschot te vragen bij elke bestelling, het saldo bij levering. Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet 
volledig op de vervaldag is betaald, dan stellen we je hiervan op de hoogte en heb je nog 7 dagen om aan de 
betalingsverplichting te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze 7-dagen-termijn wordt van rechtswege en zonder 
ingebrekestelling de factuur vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% op de hoofdsom met een minimum 
van 50,00 Euro. In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden, worden alle openstaande 
facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. Indien op verzoek van de klant, de bestelling 
geannuleerd wordt of de uitvoering geschorst, zal de facturatie geschieden op basis van het op dat ogenblik verrichte werk of 
stadium van uitvoering. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig en voor het sluiten van de 
overeenkomst worden gemeld. Vervoerskosten zijn voor rekening van de klant. 
 
 
Artikel 4 – Klachten 
De klant dient de geleverde bestanden of goederen onmiddellijk na ontvangst te controleren op gebreken. Elke begane 
vergissing door STUDIO DEMOL met betrekking tot de geleverde bestanden of goederen, dient uiterlijk binnen de 48 uur na 
de levering door de klant schriftelijk te worden meegedeeld. De verplichtingen van STUDIO DEMOL zullen in elk geval niet 
meer en niets anders kunnen zijn dan de aanpassing van de gebrekkige bestanden. De klant zal geen recht hebben op 
enige andere schadeloosstelling. Bezwaren of betwistingen aangaande de factuur worden enkel aanvaard binnen de 8 
dagen, volgend op de datum van de verzending van de factuur. Als je een klacht hebt, laat het ons dan zo spoedig mogelijk 
weten (zie bovenstaande contactgegevens). Wij behandelen je klacht zo snel mogelijk en je krijgt in ieder geval binnen          
7 dagen een inhoudelijke reactie. 
 
 
Artikel 5 – Slotbepalingen 
Enkel het Belgische recht is van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de materieel bevoegde 
rechtbank van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen. Afdeling Brugge. 
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