ALGEMENE VOORWAARDEN 2022
Art.1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en orderbevestigingen
van VIBE vzw en op alle bestellingen geplaatst door de klant. Door het accepteren van een aanbod of
het plaatsen van een bestelling, aanvaardt de klant uitdrukkelijk de onderhavige algemene
voorwaarden behoudens schriftelijk bedongen afwijkingen. Hij erkent te hebben afgezien van
eventuele bestaande eigen voorwaarden.
PRIJZEN en PRIJSHERZIENINGEN
Art.2. Alle offertes en informatie van VIBE vzw worden vrijblijvend en indicatief verstrekt.
Prijsopgaven zijn steeds voor herziening vatbaar. Eventuele wijzigingen kunnen geen aanleiding
geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst door de klant.
Tussen het moment waarop de overeenkomst door de opdrachtgever bevestigd is en het moment
waarop een bepaalde schijf of factuur betaald moet worden, kan de prijs uit de oorspronkelijke offerte
herzien worden als de index der consumptieprijzen met meer dan 2% stijgt. Dit gebeurt op basis van
de volgende prijsherzieningsformule:
Nieuwe verkoopsprijs = oorspronkelijke offerteprijs x nieuwe index der consumptieprijzen (maand
voorafgaandelijk aan de beëindiging van (een deel van) de werken / oorspronkelijke index der
consumptieprijzen (maand voorafgaandelijk aan de datum van de offerte)
LEVERINGSTERMIJN
Art.3. Leveringstermijnen zijn slechts bij benadering aangegeven. Vertraging van de levering kan
geen aanleiding geven tot schadevergoeding, noch tot gehele of gedeeltelijke verbreking van een
contract of bestelling.
BETALINGSVOORWAARDEN EN FACTURATIE
Art 4. Alle klachten over de inhoud van de factuur moeten binnen 14 dagen na ontvangst schriftelijk
meegedeeld worden. Klachten vormen geenszins een geldige reden voor het niet betalen van de
facturen.
Art.5.Tot aan de volledige betaling en afwikkeling van alle verplichtingen uit de
verkoopovereenkomst blijven de goederen eigendom van VIBE vzw, terwijl de klant het risico blijft
dragen. Ingeval van niet betaling op de vervaldag van de factuur, alsook in geval van faillissement of
kennelijk onvermogen van de klant, zal de overeenkomst van rechtswege en zonder
voorafgaandelijke ingebrekestelling, en door enkele kennisgeving per aangetekend schrijven van
VIBE vzw aan de klant, als ontbonden worden beschouwd.

Art.6. Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen exclusief btw, transportkosten en andere heffingen die
van overheidswege worden opgelegd. Elke factuur is netto en contant betaalbaar te 2140 Borgerhout,
Turnhoutsebaan 139 a, zonder korting, behoudens schriftelijk bedongen afwijkingen. Iedere niet
betaling op de vervaldag brengt voor de klant de verplichting mee, van rechtswege en zonder
voorafgaandelijke ingebrekestelling, een conventionele verwijlintrest van 10% per jaar en een
schadevergoeding van 10% op het verschuldigde factuurbedrag te betalen met een minimum van 75
euro (overeenkomstig art 1244 B.W.). Dit schadebeding dient om de bijkomende administratiekosten,
debiteurenbewaking en dergelijke mee te dekken. De vergoeding blijft verschuldigd, ook wanneer de
laattijdige factuur in hoofdsom alleen wordt betaald.
Art.7. Gelieve bij bevestiging van een bestelling of offerte steeds de facturatiegegevens goed na te
kijken. Ons boekhoudsysteem laat niet toe om facturen achteraf te wijzigen en aanpassing van
facturen leidt bijgevolg tot herfacturatie. Hiervoor rekenen wij een administratieve kost aan van 25€
euro.
AANSPRAKELIJKHEID
Art. 8. De adviezen die VIBE vzw geeft zijn richtinggevend en dienen om de opdrachtgever te
ondersteunen bij het vinden van een oplossingsrichting. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk
voor het (laten) berekenen en valideren van de aangereikte oplossingen. VIBE vzw kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke schade die kan ontstaan bij de toepassing van de
adviezen met uitzondering van deze die ontstaan door grove nalatigheid door VIBE vzw.
OVERMACHT
Art. 9. Een beperkte overschrijding van de leveringstermijn door VIBE vzw, kan niet wordt
beschouwd als een zwaarwichtige fout of een grond tot beëindiging van de overeenkomst.
Bij overmacht kan VIBE vzw de uitvoering van zijn verplichtingen opschorten gedurende de termijn
dat de overmacht duurt. Indien de overmachtsituatie langer aanhoudt dan 2 maanden, zijn beide
partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot
schadevergoeding bestaat.
Indien VIBE vzw bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft
voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is VIBE vzw gerechtigd het
reeds uitgevoerde of uitvoerbare deel van de prestaties afzonderlijk te factureren en is de wederpartij
gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
Overmacht bestaat in hoofde van VIBE vzw ook wanneer de overheid maatregelen treft die de
uitvoering van de overeenkomst ernstig bemoeilijken, en ook bij onbeschikbaar worden van

personeelsleden, gelet op de zeer specifieke expertise die VIBE vzw aanbiedt, die moeilijk op korte
termijn kan vervangen worden.

BEVOEGDHEID
Art.9. Voor elk geschil waarbij VIBE vzw betrokken wordt, zullen enkel de rechtbanken van
Antwerpen bevoegd zijn. Enkel het Belgische recht is van toepassing.
GEGEVENSBESCHERMING
Art 10. De omgang met de klantgegevens gebeurt conform de Algemene Verordening
Gegevensbescherming en staat beschreven in de vertrouwelijkheidsverklaring.

Lidmaatschapsvoorwaarden
Art 11. Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar en wordt automatisch verlengd.
Art 12. Het lidgeld wordt conform de statuten bepaald op de algemene vergadering van de vzw.
Art 13. Het lidgeld dient op voorhand te worden betaald.
Art 14: Opzegging van het lidmaatschap dient minstens 30 dagen voor de verlenging van de periode
en schriftelijk te gebeuren via info@vibe.be of een brief naar de maatschappelijke zetel.

