
1. Toepassingsgebied

1.1. Algemeen

Op al onze offertes, werkopdrachten, overeenkomsten, presta-
ties en leveringen,  dit alles zonder enig onderscheid , zijn on-
derstaande algemene voorwaarden van toepassing.
Door het enkele feit een overeenkomst met ons af te sluiten, 
erkent de medecontractant van onderstaande algemene voor-
waarden kennis te hebben genomen en deze als een integrerend 
bestanddeel van onze overeenkomst te aanvaarden.

1.2. Voorwaarden medecontractant - Wijziging

Tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk en op voorhand, aanvaard door 
ons, vinden alle andersluidende voorwaarden,  gehanteerd door 
onze medecontractant , géén toepassing en zijn ons niet tegen-
stelbaar. Bijzondere voorwaarden, door ons aanvaard, hebben 
géén andere uitwerking dan op hun specifiek (deel-)gebied en 
doen, voor het overige, géén afbreuk aan deze algemene voor-
waarden, die steeds primeren.

Iedere wijziging aan onderstaande overeenkomst kan slechts 
schriftelijk, mits een door alle partijen ondertekend document, 
tussenkomen.

2. Prijs – Aanbiedingen – Offertes – Orderbevestiging

2.1. Prijs

Tenzij anders weergegeven, zijn de prijzen inclusief btw, taxen 
en lasten en aan de consumptie index van januari 2017 (basis = 
2013 - 104.65) gebonden.
De prijs wordt netto, zonder korting, betaald, hoofdens levering 
op onze zetel.

Alle aanbiedingen en offertes, uitgaande van SL GRAPHIC DE-
SIGN zijn vrijblijvend en blijven één (1) maand geldig.
Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoor-
ziene verandering in de werkzaamheden. Genoemde tarieven 
en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige 
opdrachten.

2.2. Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand,  op datum van ontvangst 
door SL GRAPHIC DESIGN , wanneer de medecontractant 
de offerte binnen de maand,  behoudens voor zoverre uitdruk-
kelijk in een afwijkende termijn voorzien werd , voor akkoord 
ondertekend, terugzendt en voor zover hij geen enkele wijzi-
ging aanbrengt aan de offerte. Bij wijziging van de offerte door 
de medecontractant, stelt SL GRAPHIC DESIGN een nieuwe 
offerte op, die door de medecontractant op dezelfde wijze moet 
worden aanvaard.
De overeenkomst vervangt alle daaraan voorafgaande en/of 
mondelinge akkoorden.
Elke bestelling of orderbevestiging door de medecontractant, 
verbindt de medecontractant onherroepelijk, zelfs vooraleer ze 
SL GRAPHIC DESIGN heeft bereikt. 

Diegene die de bestelling plaatst, wordt geacht de opdrachtge-
ver te zijn en staat borg voor de uitvoering van de overeen-
komst,  met inbegrip van de betaling , zelfs indien de facturatie 
ten aanzien van een derde moet worden opgesteld.

2.3. Voorschot 

Op alle bestellingen is een voorschot verschuldigd van mini-
mum 30% van het factuurbedrag, met een minimum van 200,00 
EUR, tenzij expliciet anders vermeld op de offerte.
De bestelling wordt niet eerder uitgevoerd dan vanaf ontvangst 
van het voorschot.

3. Voorontwerpen

Tenzij anders weergegeven, is het uitwerken van maximaal drie 
(3) voorontwerpen in de prijs begrepen.

4. Herroepingsrecht medecontractant-consument bij 

overeenkomsten op afstand en overeenkomsten afgeslo-

ten buiten de verkoopruimten

De medecontractant-consument beschikt over een herroe-
pingsrecht bij overeenkomsten op afstand en buiten de ver-
koopruimten gesloten overeenkomsten.
De praktische modaliteiten en een modelformulier kunnen te-
ruggevonden worden op onze website www.sl-grafischdesign.
com.

5. Annulatie van de bestelling

De annulatie van een bestelling door de medecontractant, zal 
slechts aanvaard worden voor zover SL GRAPHIC DESIGN de 
werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van 
een vergoeding van 30% van het factuurbedrag, met een mini-
mum van 200,00 EUR.

Voor zover SL GRAPHIC DESIGN de overeenkomst annuleert, 
heeft de medecontractant-consument recht op dezelfde schade-
vergoeding.

6. Levering

6.1. Vrijblijvende termijn

De datum van levering wordt slechts vrijblijvend, als aanwijzing 
en bij benadering, opgegeven, zonder dat deze bindend is voor 
SL GRAPHIC DESIGN. Vertraging in de levering, opent géén 
recht op schadevergoeding, prijsvermindering noch op ontbin-
ding van de overeenkomst.
SL GRAPHIC DESIGN heeft het recht een meerprijs aan te re-
kenen, indien de medecontractant verzoekt om de levering uit 
te voeren binnen een kortere termijn dan de voorziene, over-
eengekomen of normale termijn.

6.2. Bindende termijn

Indien de partijen daarentegen een bindende leveringstermijn 
zijn overeengekomen, zal deze termijn verlengd worden indien 

de medecontractant in gebreke blijft om de te leveren informa-
tie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en 
de verbeterde proeven (tijdig) terug te brengen.
Iedere wijziging, gevraagd door de medecontractant, doet de 
overeengekomen leveringstermijn teniet.

7. Risico

Alle goederen, die toebehoren aan de medecontractant en zich 
bij SL GRAPHIC DESIGN en/of haar leverancier bevinden, 
worden er bewaard op risico van de medecontractant, die uit-
drukkelijk SL GRAPHIC DESIGN van elke aansprakelijkheid 
van welke aard ook ontslaat. Hetzelfde geldt voor de uitgevoer-
de werken en voor de waren, die het voorwerp uitmaken van de 
bestelling van de medecontractant.

De bestelde goederen reizen steeds op risico van de medecon-
tractant.

8. Protest geleverde goederen

8.1. Nazicht 

De medecontractant,  of zijn gemandateerde , moet de goede-
ren bij levering, meteen en grondig, nazien. Een gebeurlijke 
afwezigheid van de medecontractant bij levering en zijn onmo-
gelijkheid om zich te laten vertegenwoordigen, doet geenszins 
afbreuk aan de toepassing van dit artikel.

Elke niet‐conformiteit, die bij een grondig nazicht bij levering 
kon worden opgemerkt, moet onmiddellijk,  gemotiveerd 
en gedetailleerd , middels een aangetekende brief, aan SL 
GRAPHIC DESIGN ter kennis worden gebracht. Bij gebreke 
hieraan wordt de levering als definitief en onweerlegbaar aan-
vaard aanzien, zowel ten aanzien van de kwantiteit als ten aan-
zien van de kwaliteit (m.n. vrij van enig zichtbaar gebrek, dat bij 
een grondige inspectie kon worden opgemerkt).
De gedeeltelijke benutting van de goederen, heeft de aanvaar-
ding van het geheel tot gevolg en gebreken aan een deel van de 
geleverde goederen, geven de medecontractant niet het recht 
tot afkeuring van de gehele levering.

8.2. Terugzending

Geen enkele terugzending van goederen wordt aangenomen 
zonder de voorafgaandelijk toestemming van SL GRAPHIC 
DESIGN, dit terwijl de terugzending gebeurt op kosten en ri-
sico van de medecontractant.

9. Aansprakelijkheid

9.1. Algemeen

Huidige overeenkomst is principieel een inspanningsverbinte-
nis. SL GRAPHIC DESIGN neemt enkel en alleen de verplich-
ting op zich om de uit te voeren werkzaamheden, naar best 
vermogen en volgens de regels van de kunst, te verrichten. SL 
GRAPHIC DESIGN kan dus nooit gehouden worden om een 
bepaald resultaat te bereiken en kan hiervoor dan ook nooit 
verantwoordelijk worden gesteld.

De diensten worden zo spoedig mogelijk, naargelang van de 
beschikbare tijd en de verwerkingsmogelijkheden, uitgevoerd.

Indien omstandigheden, buiten onze wil om, SL GRAPHIC 
DESIGN verhinderen haar verplichtingen na te komen, dan 
heeft SL GRAPHIC DESIGN de keuze of de uitvoering van 
de overeenkomst op te schorten, zolang die omstandigheden 
voortduren, of de overeenkomst, door middel van een schrifte-
lijke mededeling aan de medecontractant, te beëindigen.
Staking zal steeds beschouwd worden als een geval van over-
macht. Zie hieromtrent tevens art. 16 hierna.

Met uitzondering van enerzijds onze verantwoordelijkheid we-
gens verborgen gebreken,  alwaar de wettelijke regeling geldt 
, anderzijds de in huidige overeenkomst specifiek voorziene 
aansprakelijkheidsregeling, zal onze aansprakelijkheid beperkt 
zijn tot 15% van de netto-contractprijs, met een minimum van 
50,00 EUR en een maximum van 2.500,00 EUR.

9.2. Drukwerk

Onverminderd artikel 9.1, geldt inzake drukwerk het volgende.
Bij de uitvoering van drukwerk, ontvangt de medecontractant 
een drukproef, die de medecontractant, na nauwkeurige con-
trole, aan SL GRAPHIC DESIGN, ondertekend, dient terug 
te bezorgen met vermelding “goed voor druk”. SL GRAPHIC 
DESIGN staat in voor de correctie van, aan haar, toe te schrij-
ven fouten, behoudens indien de medecontractant in gebreke 
bleef de drukproef na te zien. In geval van vergissing of slechte 
afwerking door SL GRAPHIC DESIGN beperkt de verantwoor-
delijkheid van SL GRAPHIC DESIGN zich tot het uitvoeren 
van de vereiste verbeteringen en kan dit géén aanleiding geven 
tot schadevergoeding.

De volgende toleranties inzake levering van drukwerk, maken 
deel uit van de overeenkomst.
(a) Het leveren van 10 tot 20%, minder of meer, dan de bestelde 
hoeveelheid, naarmate de grootte van de bestelling.
(b) Een speling van 8%, minder of meer, van de micrometrisch 
opgelegde dikte, naargelang de aard van het papier of karton.
(c) Een speling van 5 tot 10%, minder of meer, van het metriek 
gewicht, naargelang de aard van het papier of karton.
(d) Lichte verschillen in kleur, zuiverheid, gladheid, satinering, 
aanblik en lijming, o.m. van voor‐ en keerzijde van het vel, zelfs 
indien zij optreden tussen gedeelten van één zelfde fabrikant.
De volkomen overeenstemming van de te produceren kleuren, 
de volmaakte onveranderlijkheid der inkten en de volmaakte 
onveranderlijkheid van de inktgeving en van het register zijn 
niet gewaarborgd. Afwijkingen, eigen aan de aard van het uit te 
voeren werk, moeten toegelaten worden.
Alle hoger vermelde afwijkingen zijn voor verhoging vatbaar 
wanneer de producten een ingewikkelde of bijzonder moeilijke 
afwerking vereisen.
Meerdere of mindere hoeveelheden worden tegen de een-
heidsprijs aangerekend.

Al het, door de medecontractant geleverde, materiaal wordt tot 
maximum twee (2) maanden, na uitvoering van de opdracht, 

bijgehouden. Daarna wordt het materiaal, in voorkomend 
geval, vernietigd. Slechts op uitdrukkelijk verzoek van de me-
decontractant zal dit materiaal,  en de door SL GRAPHIC DE-
SIGN gemaakte ontwerpen of realisaties , door SL GRAPHIC 
DESIGN voor een langere periode bewaard worden, mits 
de medecontractant de bewaar‐ en materiaalkosten ten laste 
neemt.
In geen geval kan SL GRAPHIC DESIGN verantwoordelijk 
worden gesteld voor verlies van of schade aan deze data, docu-
menten, of materiaal.

9.3. Software

Onverminderd artikel 9.1, geldt inzake software het vol-

gende.
De feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel 
van hardware en software) kan nooit volledig worden gegaran-
deerd, dit zowel wegens externe factoren (bvb. stroomuitval 
of –storing, blikseminslag, …) als wegens factoren eigen aan 
de computerconfiguratie (bvb. defecten, netwerkstoringen, 
onontdekte fouten in systeem‐ en toepassingssoftware,…), zo-
dat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of 
gegevens kan optreden. De medecontractant verbindt er zich 
dan ook toe zichzelf tegen dit verlies te beveiligen door regel-
matig correcte veiligheidskopieën te nemen van zijn program-
ma‐ en gegevensbestanden, en deze op hun deugdelijkheid te 
controleren.

In de mate dat de software voorzien is van modules ter controle 
van de integriteit van de gegevens zal de medecontractant deze 
regelmatig activeren. De medecontractant beslist autonoom en 
op eigen verantwoordelijkheid over de noodzaak tot aanschaf 
van licenties van software van derden.

10. Betalingsmodaliteiten

10.1. Betaling

Alle facturen zijn contant, op onze zetel, netto, zonder korting, 
betaalbaar tenzij anders overeengekomen. De overschrijving 
via post of bank, doet hieraan geen afbreuk.
De btw, alsook andere belastingen, heffingen en retributies, 
zijn ten laste van de medecontractant, zelfs al waren deze niet 
in voege of bekend op datum van de plaatsing van de bestelling.
Toegestane kortingen komen te vervallen bij het niet respecte-
ren van de algemene verkoopsvoorwaarden.
Elke betaling wordt,  in voorkomend geval , eerst op de ver-
schuldigde interesten en kosten aangerekend en vervolgens op 
de oudste, vervallen, factuur.

10.2. Intrest bij vertraging - Forfaitaire schadevergoeding 

bij vertraging

Bij laattijdige betaling, zal de medecontractant aan SL 
GRAPHIC DESIGN, van rechtswege en zonder aanmaning, 
vanaf de vervaldag naast een vertragingsintrest van 10% per 
jaar, tevens een forfaitaire schadevergoeding van 10%, bere-
kend op het factuurbedrag, met een minimum van 125,00 EUR, 
verschuldigd zijn.
Daarnaast zal de medecontractant eveneens instaan voor alle 
innings‐, aanmanings‐ en procedurekosten.

10.3. Opschorting van de uitvoering – Opeisbaarheid ver-

schuldigde sommen

Indien de factuur niet wordt betaald op de vervaldag, behoudt 
SL GRAPHIC DESIGN zich het recht voor om de verdere uit-
voering van haar verbintenissen op te schorten totdat de me-
decontractant de vervallen facturen heeft betaald.
Bovendien maakt elke vertraging in de betaling of in de uitvoe-
ring van andere verbintenissen van de medecontractant, alle 
verschuldigde sommen ineens opeisbaar.

11. Klachten

Alle klachten op facturen, leveringen, prestaties en geleverde 
diensten,   in het bijzonder deze welke betrekking hebben op 
de wijze van verwerking van documenten en gegevens , dienen 
binnen de acht (8) dagen, na ontvangst van de goederen dan wel 
de oplevering der prestaties, per aangetekend schrijven tegen 
ontvangstbewijs, ter kennis te worden gebracht op straffe om 
van rechtswege niet aangenomen te worden.
Reactie op een al dan niet laattijdige klacht, is in ieder geval 
steeds onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige na-
delige erkentenis.
Wanneer een klacht omtrent een gebrekkige levering of pres-
tatie werd erkend,  onder partijen of in rechte , gaat onze ver-
antwoordelijkheid niet verder dan de evenredige terugbetaling 
of de gebeurlijke vervanging van de betwiste goederen en sluit 
dan ook uitdrukkelijk om het even welke directe of indirecte 
schadevergoeding uit.

12. Intellectuele eigendom

Onder intellectuele eigendomsrechten worden alle intellectue-
le, industriële en andere eigendomsrechten,  ongeacht of deze 
geregistreerd zijn of niet , verstaan met inbegrip van, maar niet 
beperkt tot, auteursrechten, naburige rechten, merken, han-
delsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot regis-
tratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, 
domeinnamen, know‐how, alsmede rechten op databanken, 
computerprogramma’s en halfgeleiders.

De medecontractant erkent uitdrukkelijk (1) dat alle Intellec-
tuele Eigendomsrechten verbonden aan de producten en dien-
sten van SL GRAPHIC DESIGN aan SL GRAPHIC DESIGN of 
een derde, waarmee SL GRAPHIC DESIGN hieromtrent een 
overeenkomst heeft afgesloten, toebehoren en (2) dat de me-
decontractant, door huidige overeenkomst, geen zeggenschap 
verwerft over deze rechten, anders dan hierna bepaald.
Het reproduceren van of aanbrengen van wijzingen aan de wer-
ken of gedeelten ervan is strikt verboden, behoudens de voor-
afgaande schriftelijke toestemming van SL GRAPHIC DESIGN.

SL GRAPHIC DESIGN behoudt zich het recht voor haar naam 
te vermelden op alle, door haar,  of in haar opdracht , ontwor-
pen creaties.

SL GRAPHIC DESIGN verleent een niet‐exclusieve en niet‐

overdraagbare gebruikslicentie aan de medecontractant voor 
het gebruik van de geleverde producten. De gebruikslicentie 
geldt voor de duurtijd van de bescherming van de producten 
door intellectuele eigendomsrechten. Het is de medecontractant 
verboden om sublicenties aan derden toe te kennen, dan wel de 
producten op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stel-
len. Deze gebruikslicentie wordt aan de medecontractant slechts 
toegestaan onder opschortende voorwaarde van de volledige 
betaling, door de medecontractant, van de overeengekomen 
prijs, inclusief btw, zoals bepaald in de offerte.
De medecontractant zal de intellectuele eigendomsrechten van 
SL GRAPHIC DESIGN, te allen tijde, respecteren en redelij-
ke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De 
medecontractant zal SL GRAPHIC DESIGN onmiddellijk in 
kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de intellec-
tuele eigendomsrechten van SL GRAPHIC DESIGN waarvan 
hij kennis neemt.

Voor softwareproducten geldt in het bijzonder dat reproduc-
ties, waarvoor ingevolge Boek XI “Intellectuele eigendom”, 
Titel 6 “Computerprogramma’s” W.E.R., de toestemming van 
de auteur niet vereist is, uiteraard toegelaten zijn. In de mate dat 
in de softwareproducten, die door SL GRAPHIC DESIGN wor-
den geleverd, gebruik wordt gemaakt van software of bouw-
stenen afkomstig van derden, zal in de prijs van SL GRAPHIC 
DESIGN tevens de vergoeding begrepen zijn voor het gebruik 
van deze software of bouwstenen van derden. SL GRAPHIC 
DESIGN gaat er steeds vanuit dat de medecontractant in het 
bezit is van de nodige licenties voor alle software die niet door 
SL GRAPHIC DESIGN werd geleverd en/of die zij aan SL 
GRAPHIC DESIGN overhandigt ter installatie.

De medecontractant zal SL GRAPHIC DESIGN steeds vrij-
waren voor alle mogelijke vorderingen van derden tegen SL 
GRAPHIC DESIGN met betrekking tot deze software van 
derden.

13. Eigendomsvoorbehoud - Retentierecht

De (materiële) goederen blijven eigendom van SL GRAPHIC 
DESIGN tot aan de integrale betaling van de factuur.

14. Beëindiging van de overeenkomst

Wanneer de overeenkomst voor onbepaalde duur werd aange-
gaan, kan deze te allen tijde worden opgezegd, zowel door SL 
GRAPHIC DESIGN als de medecontractant, mits het in acht 
nemen van een opzegtermijn van één (1) maand.

Onverminderd haar recht om de gedwongen uitvoering te 
vorderen samen met de vergoeding van de geleden schade, 
heeft SL GRAPHIC DESIGN het recht de overeenkomst(en) 
met haar medecontractant zonder enige opzeggingstermijn te 
beëindigen dan wel de uitvoering ervan te schorsen, indien de 
medecontractant zich schuldig maakt aan een zware contractu-
ele wanprestatie die niet werd hersteld binnen de acht (8) dagen 
na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling 
m.b.t. de bedoelde wanprestatie.
De niet‐betaling van een of meerdere facturen op hun verval-
dag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele 
wanprestatie.

Bij beëindiging van de overeenkomst zal de medecontractant 
alle, door SL GRAPHIC DESIGN verleende diensten en gele-
verde goederen, betalen, alsook de kosten die SL GRAPHIC 
DESIGN moet maken als gevolg van deze beëindiging, ver-
meerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van 
het bedrag dat SL GRAPHIC DESIGN nog had kunnen factu-
reren aan de medecontractant, indien de overeenkomst volledig 
zou zijn uitgevoerd.
Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verwor-
ven voor SL GRAPHIC DESIGN. Bovendien behoudt SL 
GRAPHIC DESIGN het recht om een hogere schadevergoeding 
te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade 
groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

15. Geheimhoudingsplicht

Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische 
informatie alsmede de bedrijfsgeheimen, die zij vernemen van 
de andere partij, geheim te houden en enkel te gebruiken voor 
de uitvoering van de overeenkomst. Deze confidentialiteitsver-
plichting blijft gelden na beëindiging van de overeenkomst en 
dit voor een periode van vijf (5) jaar.

16. Overmacht

Overmacht omvat onder meer stakingen, publieke onrust, ad-
ministratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenis-
sen waarover SL GRAPHIC DESIGN geen controle heeft. Zij 
bevrijdt SL GRAPHIC DESIGN, voor de duur van de hinder 
en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht 
op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de me-
decontractant.
Dit geldt eveneens ingeval deze gebeurtenissen zich voordoen 
als SL GRAPHIC DESIGN achterop staat op het tijdsschema. In 
dit geval zullen partijen te goeder trouw een wijziging aanbren-
gen aan de modaliteiten van de overeenkomst.

17. Nietigheid

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig 
is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en 
zullen SL GRAPHIC DESIGN en de medecontractant de nietige 
bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de 
strekking ervan zoveel mogelijk benadert.

18. Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank

Niettegenstaande elk strijdig beding, is alleen de Nederlandsta-
lige Rechtbank van Koophandel BRUSSEL territoriaal bevoegd 
om kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit 
huidige overeenkomst evenals deze die verband houden met de 
toepassing van huidige contractuele voorwaarden.
In geval van betwisting, is enkel en alleen de Nederlandstali-
ge tekst van huidige voorwaarden en het Belgische recht van 
toepassing.

Algemene verkoopswaarden


