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Prosum Algemene voorwaarden
Artikel 1 : Toepasbaarheid
.
1.Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en
ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden
van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.
.

.

.
.

.
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2.De consument verklaart alle nodige informatie op de site te hebben verkregen om zijn bestelling te
plaatsen. De consument is verplicht deze voorwaarden te lezen alvorens tot bestelling te kunnen overgaan.

!

3.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offerten, op alle gesloten overeenkomsten, op alle
aankopen en bestellingen dit alles zowel gedaan op de uitbatingszetel van de onderneming als
gedaan, on-line, per e-mail of via elk ander medium.

!
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4.Door het sluiten van een overeenkomst of het plaatsen van een bestelling erkent de koper deze
voorwaarden te kennen en integraal te aanvaarden.
5.De voorwaarden zoals hieronder bepaald, betreffen de enige en volledige voorwaarden van toepassing op de gesloten overeenkomsten met de koper en vervangen desgevallend alle eerder gemaakte
afspraken of overeenkomsten. Wanneer in een aanvraag, bestelling, opdracht of opdrachtbevestiging
van de koper bepalingen of voorwaarden voorkomen die met onderstaande voorwaarden in strijd zijn,
gelden eerstgenoemde voorwaarden enkel wanneer ze door de verkoper schriftelijk zijn aanvaard.
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6.De bepalingen zoals voorzien in artikel 10 van deze voorwaarden zijn enkel van toepassing voor
zover de betrokken koper ‘consument’ is in de zin van artikel 1.7. van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument.

Artikel 2 : Definities
.
1.De verkoper : de vennootschap Prosum BVBA, met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist
aan de Dorpsstraat 146/21, ingeschreven met ondernemingsnummer (BTW-nummer) BE 0838 934
786

!

.

!!

Briefwisseling aan de verkoper dient gericht te worden aan het adres van
de maatschappelijke zetel, tevens uitbatingszetel. De verkoper kan tevens
bereikt worden per telefoon op het nr. 0486 886645
en per e-mail : mike.strubbe@prosum.be

!

2.Verkoop op afstand : Elke overeenkomst tussen de verkoper en een koper- consument inzake producten of diensten die wordt gesloten in het kader van een door de verkoper georganiseerd systeem
voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij, voor deze overeenkomst, uitsluitend gebruik
gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand tot en met de sluiting van
de overeenkomst zelf. Dit alles begrepen in de zin van artikel 77 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument

Artikel 3 : Vorming van het contract.
.
1.Alle door de verkoper verstrekte gegevens of voorstellen, in welke vorm dan ook gedaan, zijn
volkomen vrijblijvend en maken geen contractueel aanbod uit. De door de koper doorgegeven
bestelling op basis van voormelde informatie maakt in zijn hoofde een aanbod tot contracteren uit.

!

.
.

2.Het tussen de koper en verkoper gesloten contract kan enkel in de Nederlandse taal worden gesloten.

!
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3.De tussen de verkoper en koper gesloten overeenkomsten zijn onderworpen aan Belgisch recht.

Artikel 4 : Levering
.
1.Bestelde goederen worden steeds geleverd en afgehaald op het adres van de uitbatingszetel van de
verkoper. In uitzonderlijke gevallen kunnen de bestelde goederen ten laste van de koper op een ander
adres geleverd worden. De leveringskosten zijn niet in de aangegeven prijs opgenomen en komen ten
laste van de koper. Ingeval de goederen op het ogenblik van de verzending nog niet zouden betaald
zijn, worden deze steeds onder rembours verzonden.
.

.
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.
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2.De leveringstermijn gaat in op het ogenblik van orderbevestiging door de verkoper. De in de orderbevestiging opgegeven leveringstermijnen gelden slechts bij wijze van inlichting en bij benadering. Indien de leveringstermijn, voor wat de goederen in voorraad betreft, evenwel een termijn van 60 dagen
te rekenen vanaf de orderbevestiging vanwege de verkoper overschrijdt, zal de tussen partijen gesloten overeenkomst van rechtswege ontbonden zijn, behoudens wanneer de vertraging te wijten is
aan overmacht in hoofde van de verkoper en behoudens andersluidende afspraak tussen partijen op
het einde van de hierboven bepaalde termijn van 60 dagen gemaakt.

!
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3.De verkoper is gerechtigd deelleveringen te doen. Elke gedeeltelijke levering heeft een gedeeltelijke
betaling tot gevolg.
4.De levering op een ander adres dan op het adres van de uitbatingszetel van de verkoper geschiedt
steeds op risico van de klant vanaf het verlaten van de uitbatingszetel van de verkoper. De klant hoort
zich tegen mogelijke schadegevallen te verzekeren.

!
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5.Voor leveringen bij derden ligt de verantwoordelijkheid uitsluitend bij de klant.

Artikel 5 : Facturatie - Betaling
.
1.Al onze facturen zijn contant betaalbaar op ING rekening tenzij anders overeengekomen. Zolang de
goederen niet volledig betaald zijn blijven ze eigendom van de verkoper.
.
.

.
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2.Elke betaling wordt door de verkoper steeds aangerekend op de langst openstaande factuur.

3.Bij wanbetaling zal het nog verschuldigd saldo van rechtswege, zonder nieuwe ingebrekestelling,
volledig en onmiddellijk opeisbaar worden mits aanrekening van verwijlintresten van 1 % per maand.
De verkoper is daarenboven gerechtigd op een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op de hoofdsom met een minimum van 40 EUR.
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4.Voor bestellingen waarvan het bedrag excl. taxen (Auvibel, Bebat, BTW, Recupel, Reprobel, ...) en
transportkosten lager is dan 25 €, is de verkoper gemachtigd administratiekosten aan te rekenen ten
bedrage van 3,03 € incl. BTW (2,5 € excl. BTW).
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Artikel 6 : Eigendomsvoorbehoud.
.
1.Alle geleverde producten blijven eigendom van de verkoper totdat deze geheel zijn betaald.

!

Artikel 7 : Aansprakelijkheid – Vrijwaring
.
1.Protesten i.v.m. niet-conforme levering dienen per aangetekend schrijven te geschieden binnen een
termijn van 2 dagen vanaf de levering, zoniet wordt het protest als nietig en onbestaande beschouwd.
.

.
.
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2.Vrijwaring door de verkoper t.a.v. de koper is beperkt tot de vrijwaring voor eigen daad van de
verkoper alsmede voor de vrijwaring voor verborgen gebreken welke binnen een termijn van 2 dagen
vanaf de ontdekking van het gebrek aan de verkoper per aangetekend schrijven worden gemeld.

!
!
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3.De goederen worden verkocht ‘as is’ en worden, behoudens de gevallen omschreven in artikel 7.2.
of artikel 10 niet teruggenomen.
4.Op maat gemaakte en verkochte computerprogramma’s worden onder geen enkel beding
teruggenomen.

.
.

5.De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verkeerde of slechte inlichtingen betreffende
de hardware van de koper.
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6.Op alle goederen aangekocht via verkoper is er een standaard garantie door de fabrikant. Bij een
defect binnen de garantieperiode dient U de fabrikant/invoerder te contacteren. Tenzij anders expliciet
vermeld in de garantiebepalingen van de fabrikant, zijn alle administratie- en verzendkosten voor het
ter herstelling aanbieden van goederen bij de fabrikant ten laste van de koper.
Garantie is enkel geldig indien u de originele aankoopfactuur kan voorleggen en indien de goederen in
hun originele verpakking, inclusief drivers, handleiding en alle andere toebehoren worden teruggestuurd. Hierop kunnen geen uitzonderingen worden toegestaan.
Ter herstelling aangeboden goederen die niet defect blijken te zijn of die enkel softwareconfiguratieproblemen bevatten, staan niet onder garantie. Het oplossen van de vastgestelde problemen
gebeurt op kosten van de koper. In dit geval wordt in ieder geval een bijkomende vergoeding aangerekend van minstens 75 EUR exclusief BTW voor onderzoeks- , en administratie en verzendkosten
die door de verkoper zouden gemaakt worden. De koper staat in voor het brengen en afhalen van de
ter herstelling aangeboden goederen.
De herstellingen die niet onder garantie gebeuren, worden uitgevoerd op kosten van de koper, tegen
de op dat ogenblik geldende uur- en stukkosten.
Ingeval van niet akkoord met de vooropgestelde herstelkosten door de klant, wordt het product onhersteld terug ter beschikking gesteld van de klant.
In dit geval wordt in ieder geval een bijkomende vergoeding aangerekend van minstens 75 EUR exclusief BTW voor onderzoeks- , en administratie en verzendkosten die door de verkoper zouden
gemaakt worden. Ingeval de herstelprijs minder dan 75 Euro exclusief BTW bedraagt, dan wordt de
herstelling zonder voorafgaandelijk akkoord van de klant uitgevoerd en gefactureerd. De bepaling of
een herstelling van een product al dan niet onder garantie valt gebeurt door de fabrikant van desbetreffend product.

.
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.
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7.Het nemen van alle veiligheidsmaatregelen teneinde het verlies van gegevens of mogelijke schade
tijdens herstelling te vermijden vallen ten laste van de koper.
8.De verkoper is niet aansprakelijk voor het verlies, de diefstal, het waardeverlies of de beschadiging
van door de klant aan hem toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook, met het oog op
hun aanpassing, verbouwing, restauratie of welke andere manipulatie ook aan onze firma gevraagd,
en dit zowel op als buiten de bedrijfslokalen, alsmede tijdens het transport of de plaatsing ervan. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de verplichtingen van codima bvba een inspanningsverbintenis en
geen resultaatsverbintenis uitmaken. In geen geval zal de verkoper aansprakelijk kunnen worden
gesteld voor zijn eigen fout of nalatigheid of deze van zijn aangestelden, zelfs in geval van grove fout,
schuld of opzet, enkel behoudens indien de overeenkomst of de Wet uitdrukkelijk en op dwingende
wijze in bepaalde aansprakelijkheden voorzien.
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9.De verkoper kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor de schade die het gevolg
is van het foutief gebruik van de geleverde goederen en/of diensten en/of foutieve handelingen in
hoofde de koper.

Artikel 8 : Installatie
.
1.Het aanvaarden van de bestelling door de verkoper houdt in hoofde van de verkoper geen enkele
verplichting tot installatie van de goederen in. Op vraag van de koper kunnen installaties van de
bestelde goederen door de verkoper uitgevoerd worden.

!

!

Artikel 9 : Prijzen en Kosten
.
1.De prijzen van de goederen en diensten worden inclusief BTW vermeld, tenzij uitdrukkelijk anders
vermeld.
De aangegeven prijzen voor niet in voorraad zijnde goederen zijn vatbaar voor verhoging ingeval de
door de fabrikant vastgestelde prijzen ten gevolge van douanerechten, fabricagekosten, devaluatie of
revaluatie van de munt een verhoging ondergaan of ingeval van verandering van type of model.

!
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2.De gebeurlijke installatiekosten zijn niet begrepen in de aangeduide prijzen en zijn ten laste van de
koper. Om de installatie uit te voeren, gelden de op dat moment geldende uurtarieven en verzendkosten.

!
!

3.De gebeurlijke leveringskosten zijn niet begrepen in de aangeduide prijzen en zijn ten laste van de
koper. Om de levering uit te voeren, gelden de op dat ogenblik geldende leveringskosten.
4.De prijzen van de goederen en diensten worden inclusief Recupel vermeld, tenzij uitdrukkelijk anders
vermeld.
De recupelbijdrage wordt afzonderlijk vermeld. Het bedrag van deze recyclagebijdrage wordt op de
factuur afzonderlijk vermeld zodat de koper een duidelijk beeld heeft van de contributie voor de verwerking en recyclage van het toestel.

!

Artikel 10 : Verzaking ingeval van verkoop op afstand
.
1.De koper heeft het recht om, ingeval van verkoop op afstand, aan de verkoper per aangetekend
schrijven mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave
van motief binnen 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten
van de dienstenovereenkomst.
.
.

!
!
!

2.De rechtstreekse kosten voor de terugzending van het geleverde in geval van verzaking zijn evenwel
ten laste van de koper.
3.De verzaking zoals voorzien in artikel 10.1. staat niet open voor de levering van software die op maat
van de koper is vervaardigd, noch op software waarvan de verzegeling door de koper is verbroken.

Artikel 11 : Verbreking van de overeenkomst
.
1.Bij verbreking van de overeenkomst ten laste van de koper zal deze aan de verkoper van
rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 12 % van de verkoopprijs, onverminderd het recht in hoofde van de verkoper om een hogere schade aan te tonen en te
vorderen.
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Artikel 12 : Auteursrecht
.
1.De levering van de goederen houdt geen overdracht van enig intellectueel of industrieel recht in
hoofde van de verkoper in.
.

.

!

2.De koper verbindt zich ertoe de verkoper te vrijwaren voor iedere aanspraak of vordering van derden
die het gevolg zou zijn van een inbreuk op intellectuele of industriële eigendomsrechten in hoofde van
de verkoper ingevolge het gebruik dat de koper van de betrokken goederen maakt.

!

3.Iedere inbreuk door de koper op enig intellectueel of industrieel eigendomsrecht in hoofde van de
verkoper zal van rechtswege aanleiding geven tot een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van
10.000 EUR per vastgestelde inbreuk, onverminderd het recht in hoofde van de verkoper om hogere
schade aan te tonen en te vorderen

!

Artikel 13 : Verwerking van persoonsgegevens
.
1.De koper kan vrijblijvend kennis nemen van de beschikbare goederen en diensten en de daaraan
gekoppelde prijzen, zonder enige vorm van registratie of uitwisseling van persoonsgegevens.
.

!

2.De door de koper via bestelbonnen, de verkoopsite of enig ander middel verstrekte persoonsgegevens zullen door de verkoper (verantwoordelijke voor de verwerking) enkel verwerkt worden met
het oog op het afhandelen van de geplaatste bestellingen en, mits uitdrukkelijke toestemming vanwege de koper, tevens om laatstgenoemde op de hoogte te houden van kortingen en bedrijfsinformatie.
De door de verkoper verzamelde persoonsgegeven worden onder geen beding aan enige derde verstrekt, behoudens en voor zover strikt noodzakelijk aan de tussenpersonen die voor het vervoer van
de goederen instaan.
De koper heeft het recht op toegang tot de met betrekking tot hem verzamelde persoonsgegevens,
alsmede een recht op verbetering. Hiertoe volstaat het aan de verkoper een eenvoudig schriftelijk of
elektronisch (e-mail) verzoek te richten.
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De koper heeft het recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van de
hem betreffende persoonsgegevens te verzetten alsmede om de verwijdering van de op hem slaande
persoonsgegevens te bekomen. Hiertoe volstaat het aan de verkoper een eenvoudig schriftelijk of
elektronisch (e-mail) verzoek te richten.
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Artikel 14 : Geschillen
.
1.Alle geschillen in verband met de totstandkoming, uitvoering, interpretatie, beëindiging of enig ander
geschil in verband met de overeenkomst tussen koper en verkoper zullen uitsluitend toevertrouwd
worden aan de beoordeling door de Rechtbanken van het arrondissement Brugge.

!
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