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Cherto Management VOF 

	  
ALGEMENE	  VERKOOPSVOORWAARDEN	  

CHERTO	  
	  

1. De	  uitvoering	  en	  de	  betaling	  van	  al	  onze	  prestaties	  zijn	  aan	  deze	  algemene	  voorwaarden	  onderworpen.	  
De	  toepassing	  van	  deze	  algemene	  voorwaarden	  wordt	  door	  de	  opdrachtgever	  aanvaard	  door	  het	  enkele	  
feit	  van	  het	  sluiten	  van	  een	  overeenkomst.	  Geen	  enkele	  afwijking	  van	  deze	  algemene	  voorwaarden	  kan	  
worden	  toegestaan,	  tenzij	  deze	  afwijking	  uitdrukkelijk	  schriftelijk	  wordt	  gegeven	  door	  CHERTO.	  De	  
algemene	  voorwaarden	  van	  de	  klant	  worden	  uitdrukkelijk	  uitgesloten.	  
	  

2. De	  offertes	  van	  CHERTO	  zijn	  steeds	  vrijblijvend	  en	  zijn	  slechts	  geldig	  voor	  een	  beperkte	  optieperiode	  van	  
maximaal	  30	  dagen	  te	  rekenen	  vanaf	  de	  offertedatum	  en	  dit	  zelfs	  zonder	  expliciete	  vermelding	  van	  deze	  
optieperiode.	  

	  
3. De	  prijzen	  van	  CHERTO	  worden	  berekend	  aan	  de	  hand	  van	  de	  actueel	  geldende	  tarieven	  en	  honoraria	  en	  

kunnen	  zonder	  voorafgaande	  verwittiging	  gewijzigd	  worden	  door	  CHERTO.	  
	  

4. De	  facturen	  zijn	  betaalbaar	  binnen	  30	  dagen	  na	  factuurdatum.	  Indien	  er	  over	  een	  langere	  periode	  in	  de	  
tijd	  diensten	  worden	  verstrekt,	  is	  CHERTO	  gerechtigd	  een	  voorschot	  te	  factureren	  van	  50%	  van	  de	  totale	  
aannemingssom.	  

	  
5. Bij	  niet-‐betaling	  op	  de	  vervaldag,	  vermeld	  op	  de	  factuur,	  behoudt	  CHERTO	  zich	  het	  recht	  voor	  om	  ofwel	  

de	  uitvoering	  van	  haar	  eigen	  verbintenissen	  zonder	  voorafgaande	  ingebrekestelling	  op	  te	  schorten	  ofwel	  
om	  de	  overeenkomst	  van	  rechtswege	  en	  zonder	  voorafgaande	  ingebrekestelling	  en	  rechterlijke	  
tussenkomst	  te	  ontbinden	  voor	  het	  geheel	  of	  het	  nog	  uit	  te	  voeren	  gedeelte.	  

	  
6. Bij	  niet-‐betaling	  van	  de	  facturen	  binnen	  de	  gestelde	  termijn	  is	  vanaf	  de	  vervaldag	  van	  rechtswege	  en	  

zonder	  voorafgaande	  ingebrekestelling	  een	  verwijlintrest	  verschuldigd	  ten	  belopen	  van	  1,5%	  per	  maand	  
van	  het	  onbetaalde	  factuurbedrag,	  alsmede	  onmiddellijke	  betaling	  van	  alle	  andere	  rekeningen	  al	  dan	  niet	  
vervallen.	  

	  
7. Eveneens	  is	  van	  rechtswege	  en	  zonder	  voorafgaande	  ingebrekestelling	  een	  forfaitaire	  vergoeding	  

verschuldigd	  ten	  belopen	  van	  15%	  van	  het	  nog	  verschuldigde	  factuurbedrag	  met	  een	  minimum	  van	  50,00	  
euro	  als	  schadevergoeding,	  onverminderd	  het	  recht	  om	  een	  hogere	  schadevergoeding	  te	  eisen	  mits	  
bewijs	  van	  een	  hogere	  werkelijke	  schade.	  Er	  zal	  tevens	  een	  administratie	  kost	  van	  eveneens	  50,00	  euro	  
aangerekend	  worden.	  

	  
8. CHERTO	  kan	  slechts	  verantwoordelijk	  worden	  gesteld	  voor	  zover	  een	  zware	  fout	  of	  zware	  nalatigheid	  

wordt	  bewezen	  en	  in	  geval	  van	  opzet.	  De	  aansprakelijkheid	  van	  CHERTO	  voor	  schade	  ten	  gevolge	  van	  
zware	  en	  toerekenbare	  fouten	  bij	  de	  uitvoering	  van	  haar	  opdracht	  is	  beperkt	  tot	  2.500,00	  €.	  De	  
schadelijder	  dient	  zijn	  vordering	  tot	  vergoeding	  van	  de	  door	  hem	  geleden	  schade	  alleszins	  binnen	  een	  
korte	  termijn	  in	  te	  stellen.	  De	  aansprakelijkheid	  van	  CHERTO	  is	  alleszins	  beperkt	  tot	  de	  voorzienbare,	  
rechtstreekse	  en	  persoonlijke	  schade	  die	  werd	  geleden,	  met	  uitsluiting	  van	  alle	  indirecte	  immateriële	  
schade	  zoals,	  maar	  niet	  beperkt	  tot,	  gederfde	  inkomsten	  en	  winsten,	  verlies	  van	  klanten,	  verlies	  van	  
gegevens,	  verlies	  van	  contacten,	  supplementaire	  kosten	  enz.	  

	  
9. Elk	  geval	  van	  overmacht	  of	  toeval	  bevrijdt	  CHERTO	  van	  rechtswege	  van	  om	  het	  even	  welke	  verbintenis,	  

zonder	  aanspraak	  op	  schadevergoeding.	  Overmacht	  heeft	  betrekking	  op	  alle	  omstandigheden	  die	  niet	  te	  
wijten	  zijn	  aan	  een	  fout	  in	  hoofde	  van	  CHERTO	  en	  die	  de	  uitvoering	  van	  de	  overeenkomst	  onmogelijk	  
maken,	  bemoeilijken	  of	  vertragen.	  

	  
10. Het	  Belgisch	  recht	  is	  van	  toepassing	  op	  alle	  rechtsverhoudingen	  en	  geschillen	  en	  zijn	  de	  Rechtbank	  van	  

Koophandel	  te	  Dendermonde,	  de	  Rechtbank	  van	  Eerste	  Aanleg	  te	  Dendermonde	  en	  het	  Vredegerecht	  te	  
Beveren	  bevoegd.	  


