Algemene voorwaarden
Art. I - Bindende kracht
Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de
voorzijde van de offerte of bestelbon en ondertekend
voor akkoord door beide partijen, zijn enkel en bij
uitsluiting van alle andere, de voorwaarden van
toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.

Art. II - Offertes en prijzen
Elke offerte is 15 dagen geldig. Alle prijzen zijn exclusief
BTW.
Offertes worden vrijblijvend opgemaakt en zijn gebaseerd
op de thans geldende waarden van materialen en
diensten. Indien voormelde waarden substantiële
wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van de
NIXSYS bvba, behoudt deze zich het recht voor de
prijzen op evenredige wijze aan te passen, tenzij een
vaste prijs werd overeengekomen. De klant heeft het
recht om binnen de 8 kalenderdagen nadat hij van deze
prijswijziging is op de hoogte gebracht, de overeenkomst
op te zeggen.

Art. III - Betalingsmodaliteiten
Alle facturen zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum.
De niet-betaling op de vervaldag van 1 factuur maakt de
op dat moment nog niet vervallen facturen van
rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
Elk bedrag dat onbetaald blijft op de vervaldag brengt
van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest
tegen de referentie-interestvoet van de ECB met zich
mee, te vermeerderen met 7% en afgerond tot het
hogere halve procentpunt.
In geval van niet-betaling op de vervaldag zal het bedrag
van de factuur van rechtswege en zonder
ingebrekestelling met 10% verhoogd worden met een
minimum van 125,00 €.

Art. IV - Klachten en betwistingen
Klachten en betwistingen zijn slechts ontvankelijk indien
zij NIXSYS bvba per aangetekend schrijven bereiken
binnen de acht dagen na de oplevering, respectievelijk
ontvangst van de factuur. Klacht noch betwisting ontslaat
de klant van zijn verplichting tot betalen.

Art. V - Eigendomsvoorbehoud
In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek
blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde
goederen de exclusieve eigendom van NIXSYS bvba tot
gehele betaling van de factuur. Ondanks dit
eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of
beschadiging over op de Klant vanaf de levering van de
goederen.
De klant mag goederen die ressorteren onder dit
eigendomsvoorbehoud uitsluitend doorverkopen mits
enerzijds voorafgaande toestemming van NIXSYS bvba
en
anderzijds
expliciete
mededeling van
het
eigendomsrecht van NIXSYS bvba aan de derde-koper.
Een dergelijke voortverkoop heeft tot gevolg dat de
factuur onmiddellijk en integraal opeisbaar wordt.

ontbinding van het contract, waarop deze recht heeft op
betaling van een forfaitaire schadevergoeding ten belope
van 50% van het totale factuurbedrag, tenzij de werkelijk
gedane uitgaven dit percentage overstijgen.

Art. VII - Aansprakelijkheid
NIXSYS bvba kan slechts aansprakelijk gesteld worden
voor de directe of indirecte schade veroorzaakt aan de
klant of een derde ten belope van de door haar
verzekeraar gedekte bedragen. Deze bedragen kunnen
op eenvoudig verzoek worden verkregen.
Vorderingen wegens verborgen gebreken dienen op
straffe van verval in rechte te worden ingesteld ten
laatste 1 maand na het ontdekken van het gebrek en
uiterlijk 12 maanden na de oplevering.
Met betrekking tot de verkoop van hardware, biedt
NIXSYS bvba geen enkele garantie anders dan diegene
door de fabrikant of importeur van de hardware geleverd.
De aankoop van hardware bij NIXSYS bvba, al dan niet
vergezeld van een opdracht tot installatie, impliceert in
geen geval dat er binnen het kader van deze
Overeenkomst periodiek onderhoud zal worden geleverd.

Art. VIII - Uitvoeringsmodaliteiten
NIXSYS bvba voert elke opdracht uit volgens de regels
van de kunst zonder dat dit evenwel enige
resultaatsverbintenis inhoudt met betrekking tot de
materialen, diensten of uitvoeringstermijnen.
Indien NIXSYS bvba tijdens het uitvoeren van de werken
geconfronteerd wordt met meerwerken, worden deze
voorgelegd aan de klant en, indien daartoe aanleiding
bestaat, voorwerp van een meerprijs.

Art. IX - Overmacht
De overeenkomst kan door NIXSYS bvba zonder enige
vergoeding
worden
beëindigd
in
geval
van
onmogelijkheid tot uitvoering of geschorst in geval van
ernstige bemoeilijking ervan ten gevolge van overmacht
of vreemde oorzaak.

Art. X - Bevoegdheid en toepasselijk recht
In geval van klacht of betwisting zijn enkel de
rechtbanken en vredegerechten van het gerechtelijk
kanton waar de maatschappelijke zetel van NIXSYS bvba
gevestigd is, bevoegd. Enkel het Belgisch recht is van
toepassing.

Art. XI - Geldigheid
De eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van de
voornoemde algemene en/of bijzondere voorwaarden
heeft geen invloed op de geldigheid van de andere
voorwaarden en/of de overeenkomst.

Art. VI - Eenzijdige be-eindiging
Indien de Klant enige wettelijke dan wel contractuele
verplichting niet nakomt, kan NIXSYS bvba vanaf de 10e
dag na het verzenden van een ingebrekestelling waarop
geen reactie werd ontvangen, eenzijdig overgaan tot de
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