VERKOOPS- en ALGEMENE VOORWAARDEN
1.
Algemeen
Onze algemene verkoopsvoorwaarden maken,
behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke
afwijking, integrerend deel uit van onze
overeenkomsten. De klant verzaakt eraan zijn
eigen algemene voorwaarden in te roepen, die
als niet-bestaande zullen worden beschouwd.
Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Wij
behouden
ons,
behoudens
afwijkend
schriftelijk beding, het recht onze prijzen op elk
ogenblik aan te passen.
Navolgende
opdrachten geschieden alleszins volgens
dagprijs.
De goederen reizen op risico en gevaar van de
bestemmeling.
Leveringstermijnen zijn niet gewaarborgd..
Eens de goederen geleverd zijn draagt de koper
alle verlies- en vernietigingsrisico’s.
2.
Auteursrecht – Vermogensrecht
Wanneer Atlas onder eender welke vorm een
werk verrichten dat als een creatieproces in de
zin van de wetgeving op intellectuele eigendom
beschouwd wordt, behouden wij de rechten die
voortvloeien uit dit werk, bijvoorbeeld het recht
op reproductie. De opdrachtgever kan deze
rechten slechts bekomen mits een schriftelijke
overeenkomst die de overdracht van rechten
regelt. Deze bescherming is gebaseerd op de
bepalingen van de wetgeving op intellectuele
eigendom. De overdracht van auteursrechten en
specifiek de overdracht van het recht tot
reproductie moet expliciet in een geschreven
overeenkomst opgenomen worden.
Deze
overdracht kan niet voortvloeien uit het feit dat
het creatieproces voorzien werd in de opdracht
of dat dit creatieproces speciaal vergoed werd.
Ook de eigendomsoverdracht van het materiële
product of de digitale gegevens aan de
opdrachtgever geeft geen aanleiding tot de
overdracht van auteursrechten.
3.
Clausule van confidentialiteit
Elk van de partijen verbindt zich ertoe de
vertrouwelijke
gegevens,
inlichtingen,
informatie, toepassingen, methodes en
knowhow alsook eender welk soort document
waarvan zij kennis kreeg tijdens de uitvoering
van het contract niet te verspreiden of te
communiceren, niet te laten verspreiden of te
laten communiceren, niet direct of indirect te
gebruiken, tenzij de andere partij hiervoor op
voorhand schriftelijk de toestemming gaf. De
verplichting tot vertrouwelijkheid die in dit
artikel voorzien is, geldt zolang de betreffende
informatie een vertrouwelijk karakter heeft, dus
ook na het einde van het contract.
4.
Vervaldag
De facturen zijn betaalbaar ten laatste op de
vervaldag in onze onderneming. Wanneer een
factuur niet tijdig wordt betaald is van
rechtswege en zonder ingebrekestelling een
intrest verschuldigd conform de Wet
betreffende
de
bestrijding
van
de
betalingsachterstand (02/08/2002) alsook een
schadeloosstelling tot dekking van de
invorderingskosten, bepaald op 15 % van de
uitstaande schuld met een minimum van 75,00
EUR. In geval deze wet niet van toepassing is,
geldt de wettelijke interest-voet. Wij hebben
recht een hogere vergoeding te vorderen indien
we bewijzen dat wij hogere schade hebben
geleden. Bovendien hebben wij dan het recht
onmiddellijke betaling te vragen van alle
andere nog niet vervallen facturen en van alle
bedragen, waarvoor wij uitstel van betaling
hebben toegestaan. Wij hebben bovendien het

recht de uitvoering van de lopende contracten
te schorsen tot de volledige betaling ontvangen
is.
5.
Retentierecht
Atlas Wallcoverings NV blijft uitsluitend
eigenaar van de verkochte goederen tot op het
ogenblik dat de volledige prijs zal betaald zijn,
zelfs indien de goederen bewerkt werden en
nog identificeerbaar zijn.
De opdrachtgever wordt pas eigenaar van de
verkochte goederen nadat de verschuldigde
sommen volledig betaald zijn. De risico’s die
de goederen kunnen lopen vallen evenwel ten
laste van de opdrachtgever zodra zij klaar voor
afhaling worden gesteld.
6.
Klachten
Op straffe van verval van recht moet de klant
elke klacht of protest schriftelijk zenden aan
Atlas Wallcoverings NV uiterlijk binnen de 8
dagen na ontvangst van de eerste levering van
goederen of binnen de 8 dagen na de datum van
de uitnodiging de goederen in ontvangst te
nemen. Gebreken aan een deel van de goederen
geven de klant niet het recht heel de bestelling
af te keuren. Eventuele klachten nopens deze
factuur zijn slechts geldig indien gedaan binnen
de 8 dagen na ontvangst van deze factuur en
moeten schriftelijk geschieden. Indien de klant
of zijn afgevaardigde een ontvang-bon heeft
getekend na controle der goederen is er geen
verhaal mogelijk.
7.
Verwerking van persoonsgegevens
Het is mogelijk dat Atlas Wallcoverings Nv in
het kader van de uitvoering van de order
persoonsgegevens moet verwerken zoals
gedefinieerd in de toepasselijke regelgeving.
In dit geval treden wij op als verwerker voor
alle verwerkingen die gebeuren op vraag van de
opdrachtgever, die zal worden beschouwd als
verwerkingsverantwoordelijke. Wij zullen de
persoonsgegevens dan uitsluitend verwerken
op basis van de schriftelijke instructies van de
opdrachtgever en voor het doeleinde van de
uitvoering van de order.
De opdrachtgever verbindt zich volledig en
uitsluitend tot de nakoming van de wettelijke
verplichtingen als verantwoordelijke voor de
verwerking van de persoonsgegevens. Atlas
Wallcoverings NV zal te goeder trouw zijn
medewerking verlenen aan de opdrachtgeven
om de naleving van de toepasselijke wettelijke
verplichtingen te verzekeren en aan te tonen.
De medewerkers van Atlas Wallcoverings NV
die toegang zullen krijgen tot de gegevens zijn
gehouden door een vertrouwelijkheidplicht .
Atlas
zal
redelijke
technische
en
organisatorische maatregelen nemen om de
gegevens te beveiligen zoals gangbaar in de
sector. De klant bevestigt dat de gegevens niet
onderworpen zijn aan bijzondere wettelijke
veiligheidsof
vertrouwelijkheidseisen,
behoudens
in
zoverre
schriftelijk
overeengekomen tussen Atlas en klant. De
klant stemt ermee in dat Atlas de verwerking
van de persoonsgegevens mag toevertrouwen
aan derden, inclusief buiten de Europese Unie,
op voorwaarde dat Atlas daarbij instaat voor de
naleving van toepasselijke regelgeving. Na
voltooiing van de order is Atlas niet gehouden
tot
enige
bewaarplicht
van
de
persoonsgegevens.
Wanneer Atlas bij de uitvoering van de order
persoonsgegevens moet verwerken voor eigen
doeleinden, met name voor het beheer van de
relatie met de klant en van diens order, zal de

leverancier
optreden
als
verwerkingsverantwoordelijke.
De
persoonsgegevens worden in dat geval enkel
verwerkt in zoverre noodzakelijk voor de
uitvoering van de overeenkomst met de
opdrachtgever, of voor de naleving van de
toepasselijke wetgeving en voor de behartiging
van de legitieme belangen van Atlas. De klant
stemt ermee in dat Atlas de verwerking van de
persoonsgegevens mag toevertrouwen aan
derden, inclusief buiten de Europese Unie, op
voorwaarde dat Atlas daarbij instaat voor de
naleving van de toepasselijke regelgeving en
voor de naleving van deze Algemene
voorwaarden.
8.
Aansprakelijkheid
In geval van vergissing of slechte uitvoering
beperkt de aansprakelijkheid van Atlas zich
uitsluitend tot het terugnemen van de niet
conforme exemplaren, die verrekend worden
tegen de prijs van de bijkomende exemplaren,
en kan geen aanleiding geven tot enige
schadevergoeding, behalve in geval van
opzettelijke of zware fout van Atlas, zijn
personeel of onderaannemers. Atlas is nooit
aansprakelijk voor indirecte schade toegebracht
aan de opdrachtgever, bijvoorbeeld winstderving. De aansprakelijkheid van Atlas is in
ieder geval beperkt tot het bedrag van het
contract, d.w.z. het bedrag dat de opdrachtgever
betaald zou hebben indien het werk tot
voldoening van de opdrachtgever uitgevoerd
zou zijn.
Wij kunnen niet verantwoordelijk zijn voor
gelijk welke vertraging in levering en deze kan
ook geen aanleiding geven tot het eisen van
schadeloosstelling of het weigeren de goederen
in ontvangst te nemen. Onder geen enkel
voorwendsel kunnen wij, noch een van de
zaakvoerders, noch een van de werknemers,
verplicht worden tot het uitbetalen van hetzij
welke vergoeding voortvloeiend uit het onjuist
gebruik van onze producten.
9.
Bevoegdheid
Indien een bepaling van deze algemene
voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt
verklaard, zal dit op geen enkele wijze de
geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid
van de andere bepalingen aantasten. Het door
Atlas op gelijk welk moment nalaten om een
van de in deze voorwaarden opgesomde rechten
af te dwingen of gelijk welk recht hiervan uit te
oefenen, zal nooit kunnen gezien worden als
een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit
de geldigheid van deze rechten aantasten.
Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bepaling
komen de verkopen tot stand op de zetel van
Atlas Wallcoverings NV. Elk geschil over de
interpretatie of uitvoering van huidige
overeenkomst behoort tot de uitsluitende
bevoegdheid van de rechtbanken van
Antwerpen, afdeling Hasselt.
Enkel het
Belgische recht is van toepassing op al onze
overeenkomsten.
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