
 

 

  Algemene verkoopsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden   
 

1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de 
voorzijde van de offerte. factuur of van de 
werkopdracht en ondertekend voor akkoord door de 
klant en JND LOGIC B.V.B.A., Zijn enkel en bij uitsluiting 
van elke andere, de ondervermelde voorwaarden van 
toepassing. 

 
2. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de 

thans geldende voorwaarden van loon, materialen en 
diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden 
wij ons het recht om de prijzen aan te passen op een 
evenredige manier. 

 
3. Prijsoffertes gelden slechts 3 maanden, indien de 

opdracht toegekend wordt binnen de 15 dagen. 
 

4. De vooropgestelde datum der uitvoering van de 
werken dient zowel door de opdrachtgever als door de 
uitvoerder (JND LOGIC B.V.B.A.) gerespecteerd te 
worden. Indien door de fout van de opdrachtgever of 
door derden de werken vertraging oplopen en niet op 
vooropgestelde datum kunnen plaatsvinden, kan JND 
LOGIC B.V.B.A. niet verantwoordelijk gesteld worden 
voor die vertraging. Ook kan JND LOGIC B.V.B.A. niet 
instaan voor de onmiddellijke uitvoering van de werken 
indien de achterstand door anderen werd 
veroorzaakt. 

 
5. Klachten betreffende de werken moeten ons 

toekomen binnen de 24u na de uitvoering ervan. De 
waarborg van de toestellen en  materialen is deze die 
door de fabrikant of verdeler gegeven wordt. JND 
LOGIC B.V.B.A. zijn verantwoordelijkheid beperkt zich 
dan ook tot de waarborg die wordt gegeven of 
aanvaard door de fabrikant of verdeler van de 
goederen. 

 
6. Protest tegen onze factuur dient schriftelijk te 

gebeuren via een aangetekende zending, binnen de 8 
dagen. Gelieve steeds de datum en factuurnummer te 
vermelden. 

 
7. Alle facturen worden betaald binnen de 14 dagen na 

factuurdatum, tenzij anders overeengekomen en dit 
schriftelijk voor akkoord wordt getekend door beide 
partijen, of vermeld op de factuur. 

 
8. Indien de werken in verschillende fasen verlopen zal 

JND LOGIC B.V.B.A. zich het recht voorbehouden om 
de reeds uitgevoerde werken te factureren volgens 
uitvoering ervan. 

 
9. Indien de werken uitgevoerd door JND LOGIC B.V.B.A., 

afval, (steengruis, plastic, karton,  ed.) met zich 
meebrengen zal dit door JND LOGIC B.V.B.A. 
verzameld worden op één plaats. De klant of 
bouwheer dient zelf in te staan voor de verwijdering 
ervan. 

 
10. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde 

termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en 
zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente 
verschuldigd, ten belope van 15% per jaar op het 
factuurbedrag. Tevens is er als schadevergoeding en 
zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire 
vergoeding verschuldigd van 15% op het 
factuurbedrag, Met een minimum van 65,00€ 

 
11. Alle geleverde en geplaatste goederen blijven 

eigendom van, JND LOGIC B.V.B.A. tot het volledige 
factuurbedrag, eventuele verwijlintresten en 
schadevergoeding volledig betaald zijn. 

 
12. Eens de goederen door ons geleverd, hetweze aan 

onze klant, hetweze aan de bouwheer, hetweze op de 
werf, zijn wij niet meer aansprakelijk ingeval van 
beschadiging of diefstal van deze goederen, 
onverminderd het feit dat de goederen onze eigendom 
blijven tot de volledige betaling ervan. 

 

13. Wanneer er zich een achterstand in betaling voordoet, 
behoudt JND LOGIC B.V.B.A. zich het  recht om de werken te 
stoppen en eventueel bestaande relaties op te schorten of als 
onbestaande te beschouwen. Wanneer hierdoor de werken 
achterstand oplopen, kan dit in géén geval verhaald worden op 
JND LOGIC B.V.B.A.  

 
14. Wanneer een werf onbetreedbaar of onveilig is, behoudt JND 

LOGIC B.V.B.A. zich het recht om de werken uit te stellen tot  
de werf betreedbaar is. Wanneer hierdoor de werken 
achterstand oplopen, kan dit in géén geval verhaald worden op 
JND LOGIC B.V.B.A. 

 
15. Indien de eigenaar, opdrachtgever of klant zelf bepaalde 

werken uitvoert (voorbeeld: slijp- en kapwerken) en door 
toedoen hiervan bepaalde werken fout, of niet gebeurd zijn, 
behoudt  JND LOGIC B.V.B.A. zich het recht voor om voor 
herstelling en eventuele bijkomende werken het materiaal en 
werkuren aan te rekenen.  

 
16. Ten aanzien van geleverde adviezen en opleidingen geldt geen 

waarborg. Op JND LOGIC B.V.B.A. rust desbetreffend geen 
enkele resultaatsverbintenis. 

 
17. Wanneer door de uitgevoerde werken een keuring van de 

elektrische installatie noodzakelijk is. dan zijn de kosten 
hieraan verbonden volledig ten laste van de klant. De kosten 
hiervan zijn geenszins in de offerte van JND LOGIC B.V.B.A. 
inbegrepen, Indien de klant de kosten niet rechtstreeks aan 
het erkend keuringsorganisme kan vergoeden, zal JND LOGIC 
B.V.B.A. hiervoor instaan en de kosten achteraf doorrekenen 
aan de klant. Indien door de fout van JND LOGIC B.V.B.A. een 
herkeuring noodzakelijk is. zijn de kosten hiervan ten laste van 
JND LOGIC B.V.B.A. 

 
18. In geval van annulering van de opdracht is de klant eveneens 

een schadevergoeding van 15% van de waarde van de 
opdracht verschuldigd. Dit met een minimum van 65.00€ en 
dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid een 
hogere schadevergoeding te eisen. 

 
19. Wissels, cheques, mandaten of ontvangstbewijzen brengen 

geen schuldvernieuwing met zich mee, noch enige afwijking 
van de algemene en betalingsvoorwaarden. Bij eventuele 
acceptatie van wissels komen de kosten voor verdiscontering 
ten laste van de klant. 

 
20. Het feit dat de koper onze algemene verkoopsvoorwaarden in 

zijn moedertaal niet ontvangen mocht hebben, ontslaat hem 
niet van hun toepassing. 

 
21. Bij het geven van de opdracht door de klant, accepteert deze 

de algemene en betalingsvoorwaarden 
 
 

22. Software die door JND LOGIC B.V.B.A geschereven is blijft ten 
allen tijde eigendom van JND LOGIC B.V.B.A en wordt in 
licentie gegeven. Bij het niet tijdig betalen van 
abonnementskosten behoud JND LOGIC B.V.B.A. zich het 
recht om de toegang tot de server te blokkeren. Verlies van 
gegevens kan in geen geval verhaald worden op JND LOGIC 
B.V.B.A. 

 
23. Indien door een defect bij de webhostingfirma gegevens 

verloren geraken, kan dit in geen geval verhaald worden op 
JND LOGIC B.V.B.A. 
 

 
24. De Tellermodules die door JND LOGIC B.V.B.A worden 

vervaardigd genieten een garantie van 2 jaar vanaf de 
facturatiedatum. Indien een tellermodule door beschadiging of 
door waterschade defect is geraakt, valt dit niet onder de 
garantie. 

 
25. De merknaam regIT is eigendom van JND LOGIC B.V.B.A 
 
26. Alle betwistingen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van 

de rechtbanken te Mechelen. Enkel de Belgische wetgeving is 
van toepassing. 

 


