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alle aanspraken van derden in dit kader.
Onderhavig artikel krijgt eveneens toepassing in geval
Definities
1.1. “BASALTE”: BVBA “Basalte” met zetel te 9820 Merelbeke, 5.3. BASALTE is gerechtigd een individueel account – na BASALTE zich genoodzaakt ziet om de overeenkomst op grond
Hundelgemsesteenweg 1A, BTW BE-0896.833.789, RPR Gent, voorafgaandelijke verwittiging – tijdelijk te deactiveren of van een fout van de Klant te annuleren of te beëindigen.
definitief stop te zetten (naar gelang het geval):
7.2. BASALTE is gerechtigd – zonder enig recht op vergoeding
afdeling Gent;
In
geval
een
vermoeden
bestaat
dat
het
account
in hoofde van de Klant – de bestelling te annuleren, wanneer:
1.2. “Klant”: Elke klant-rechtspersoon, evenals elke persoon
gehackt
is
of
wordt
gebruikt
dor
een
onbevoegde
- Deze is gebaseerd op foutieve informatie van de Klant
die in naam of voor rekening van die rechtspersoon een
derde;
(zoals bijvoorbeeld foutieve informatie van de Klant
bestelling plaatst bij BASALTE;
Wanneer
de
Klant
herhaaldelijk
heeft
nagelaten
een
ingegeven op de Webshop) dan wel wanneer BASALTE
1.3. “Producten”: Alle producten die deel uitmaken van het
uitstaande
betalingsverplichting
te
voldoen;
vermoedt dat de Klant beroep doet op BASALTE omwille van
productgamma van BASALTE;
In geval van een schending van onderhavige AV en redenen die niet als objectief redelijk en aanvaardbaar
1.4. “Website”: http://www.basalte.be en
de contractuele verplichtingen door de Klant.
kunnen worden beschouwd;
http://www.basalte.us
Deactivering of stopzetting van een account betekent dat - BASALTE tijdens de uitvoering van de bestelling, omwille
1.5. “Webshop”: http://www.basalte.world
het onmogelijk wordt om in te loggen en bestellingen te
van objectieve redenen, niet (langer) in staat is om de
2. Taal
plaatsen.
bestelling uit te voeren. In dit geval zal BASALTE de Klant
De oorspronkelijke taal van deze algemene voorwaarden
6. Totstandkoming overeenkomst
hiervan binnen een redelijke termijn op de hoogte brengen.
(hierna: “AV”) is het Nederlands. Vertalingen opgesteld in een
Enkel wanneer geen alternatieve oplossing voorhanden is,
6.1. De overeenkomst tussen BASALTE en de Klant komt pas tot
andere taal, vormen steeds louter een toegift naar de klant
stand (i) na de verzending van een automatische zal BASALTE de reeds betaalde gelden binnen 14
toe. In geval van tegenstrijdigheden zal de Nederlandse
elektronische orderbevestiging van de bestelling bij de kalenderdagen na voornoemde kennisgeving terugbetalen
versie steeds prevaleren.
plaatsing van de bestelling op de Webshop, (ii) na de aan de Klant.
3. Toepassingsgebied voorwaarden
verzending van een elektronische orderbevestiging van de 8. Op-maat-gemaakte Producten
3.1. Alle commerciële relaties tussen BASALTE en de Klant,
bestelling door een persoon bevoegd om BASALTE te 8.1. De Klant kan op-maat-gemaakte Producten bestellen door
worden beheerst door (in hiërarchisch dalende volgorde): (i) verbinden bij de plaatsing van de bestelling via e-mail (ii) dan
het ingeven van instructies op de Website of het meedelen van
de schriftelijke overeenkomst tussen BASALTE en de Klant; wel door begin van uitvoering van de bestelling door BASALTE
instructies via e-mail inzake afmetingen, kleur en andere
(ii) de elektronische orderbevestiging uitgaande van (welk moment het eerst komt).
specificaties. BASALTE is slechts gebonden door de specifieke
BASALTE; (iii) de door de Klant schriftelijk aanvaarde offerte;
6.2. Aanvaarding van (een) bestelling(en) is afhankelijk van de instructies van de Klant waaraan de Producten moeten
(iv) deze AV en (v) het Belgische recht.
beschikbaarheid van de bestelde Producten. BASALTE streeft voldoen, indien deze specifieke instructies (i) zijn opgenomen
3.2. Door een prijsaanvraag, order of het sluiten van een
ernaar om alle bestellingen van de Klant na te komen. in de elektronische orderbevestiging uitgaande van BASALTE
overeenkomst, erkent de Klant kennis genomen te hebben BASALTE is evenwel niet aansprakelijk wanneer bepaalde of (ii) deel uitmaken van een tussen BASALTE en de Klant
van deze AV en deze te aanvaarden. Deze AV hebben steeds bestelling(en) niet kan/kunnen uitgevoerd worden omdat de apart gesloten schriftelijke overeenkomst/bevestiging.
voorrang op de voorwaarden van de Klant zelfs niet indien bestelde Producten niet (tijdig) beschikbaar zijn.
8.2. BASALTE neemt van de Klant afkomstige instructies,
deze bepalen dat zij als enige gelden.
6.3. BASALTE behoudt zich steeds het recht voor om beschrijvingen, specificaties, ontwerpen, logo’s, namen etc.
3.3. Het (herhaaldelijk) niet-toepassen door BASALTE van enig
bijkomende informatie op te vragen aangaande de Klant – over zonder enig bijkomend onderzoek en zonder
recht, kan slechts worden beschouwd als het gedogen van diens activiteiten of kredietwaardigheid – en bij gebreke aan hieromtrent enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid
een bepaalde toestand en leidt niet tot rechtsverwerking. mededeling hiervan, de uitvoering van de bestelling te te aanvaarden (onder meer maar niet beperkt tot wat betreft
3.4. De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit weigeren of op te schorten, dan wel integrale voorafbetaling de juistheid van de instructies, de specifieke werking, en de
deze AV of een gedeelte daarvan, doet geen afbreuk aan de te eisen (cfr. Art. 9).
haalbaarheid van de uitvoering). In geval de instructies nog
geldigheid en toepasselijkheid van de andere clausules en/of 6.4. Eventuele wijzigingen en/of aanvullingen van het order na wijzigingen na de totstandkoming van de overeenkomst, is
de rest van de bepaling in kwestie. De bevoegde rechter kan de totstandkoming van de overeenkomst zijn slechts geldig BASALTE gerechtigd elke meerkost door te rekenen aan de
de nietige bepaling matigen tot wat (wettelijk) is toegelaten. na schriftelijk akkoord van BASALTE. De Klant erkent dat Klant, in het bijzonder wanneer de productie reeds is gestart.
4. Publicitaire aankondigingen en offertes
dergelijke wijzigingen en/of aanvullingen gevolgen zullen 8.3. Behoudens opzet en zware fout van BASALTE, zullen
Brochures, catalogussen, nieuwsbrieven, en andere hebben op de leveringstermijnen en de prijs (cfr. Art. 10 en moeilijkheden of vertragingen tijdens de uitvoering
publicitaire aankondigingen, alsook de vermeldingen op de Art. 15). Bij ontstentenis van schriftelijk akkoord omtrent veroorzaakt door een gebrek aan tijdige informatie of
Website en op sociale media van BASALTE (facebook, linkedin, wijzigingen of aanvullingen van het order, wordt ervan assistentie van de Klant, de leveringstermijn verlengen en de
twitter, instagram en pinterest), evenals de door BASALTE uitgegaan dat deze zijn uitgevoerd conform de (mondelinge) prijs verhogen met de veroorzaakte bijkomende kosten
bezorgde stalen en voorbeelden, zijn geheel vrijblijvend en instructies van de Klant.
9. Voorafbetaling
slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen 7. Annulering
9.1. BASALTE behoudt zich steeds het recht voor aan de Klant
van een bestelling door de Klant, tenzij uitdrukkelijk anders 7.1. In geen geval beschikt de Klant over het recht tot de integrale betaling te vragen alvorens tot uitvoering van de
vermeld. De vermelde prijs, beschrijvingen, eigenschappen, herroeping voor Producten aangekocht via de Webshop, of bestelling over te gaan.
functionaliteiten en afbeeldingen van de Producten zijn louter over een recht om de overeenkomst te annuleren.
9.2. De niet-tijdige betaling van de voorafbetaling, dan wel van
indicatief en niet bindend voor BASALTE.
In geval de Klacht toch de overeenkomst (geheel of de volledige prijs, indien zo overeengekomen, leidt in ieder
5. Account Webshop
gedeeltelijk) annuleert of beëindigt voorafgaand aan de geval tot de opschorting van de leveringstermijn. Ingeval de
5.1. Enkel Klanten die in het bezit zijn van een account, kunnen (volledige) levering van de Producten, zonder dat hieraan een Klant ook na aanmaning weigert over te gaan tot betaling,
bestellingen plaatsen via de Webshop.
tekortkoming van BASALTE aan de grondslag ligt of zonder behoudt BASALTE zich het recht voor de gehele bestelling, of
5.2. Een account is persoonlijk en onoverdraagbaar. Een login dat er sprake is van een situatie van overmacht of hardship een gedeelte daarvan te annuleren, in welk geval de Klant een
bestaat uit een accountnaam en een persoonlijke in hoofde van de Klant (cfr. Art. 19), behoudt BASALTE zich het forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zal zijn cfr. Art.
toegangscode. De Klant is gehouden zorgvuldig om te gaan recht voor om een forfaitaire schadevergoeding aan te 7.1.
met diens accountnaam en toegangscode en deze geheim te rekenen van 25% van de prijs (excl. btw) van de 10. Prijs
houden.
geannuleerde bestelling met een minimum van tweehonderd 10.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn exclusief
De Klant is volledig aansprakelijk voor het gebruik/misbruik (200) euro, onverminderd het recht van BASALTE tot leverings-en transportkosten, btw, taksen en heffingen,
van diens account, ongeacht of dit gebruik met of zonder vergoeding van hoger bewezen schade. In geval van behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst
toestemming geschiedt. De Klant zal BASALTE onmiddellijk annulering van aanvaarde bestellingen van op-maat- tussen de Partijen.
informeren over eventueel misbruik van diens account. gemaakte Producten waarvan de productie reeds een 10.2. BASALTE behoudt zich het recht voor de prijzen, zoals
BASALTE kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld door aanvang heeft genomen, is de Klant het volledige bedrag van weergegeven op de Webshop, op elk ogenblik aan te passen.
het gebruik/misbruik van accounts door anderen dan de de aanvaarde bestelling verschuldigd aan BASALTE.
De prijs verschuldigd door de Klant is de prijs van toepassing
accounthouder, ook in het geval van hacking van een account.
op het ogenblik dat de Klant de bestelling plaatst.
De Klant vrijwaart en stelt BASALTE volledig schadeloos voor
11. Elektronische facturatie
1.
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Door het plaatsen van een bestelling, verklaart de Klant zich uitdrukkelijk akkoord, of (ii) vermelding van de BASALTE– bezorgen. De Klant mag in geen geval de Producten
uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van elektronische toepasselijke Incoterm® op de pro forma factuur/order terugsturen zonder voorafgaand schriftelijke verzoek van
facturatie door BASALTE, behoudens schriftelijke afwijking bevestiging/factuur, zullen de Producten Ex Works BASALTE.
tussen partijen.
(Incoterms® 2020) op de maatschappelijke zetel van 17.2. Klachten ontheffen de Klant geenszins van zijn
BASALTE aan de Klant ter beschikking worden gesteld.
betalingsverplichting cfr. Art. 12. De Klant is tevens gehouden
12. Betaling
tot vergoeding van kosten gemaakt n.a.v. onterechte
14.2.
De
manier
waarop
het
transport
plaatsvindt
en
op
wie
12.1. De facturen van BASALTE zijn door de Klant integraal
klachten.
zij
hiervoor
beroep
doet,
wordt
door
BASALTE
zelf
bepaald.
betaalbaar via overschrijving op het door BASALTE
meegedeelde bankrekeningnummer en voor de vervaldatum 14.3. De Klant is verantwoordelijk dat de plaats waar geleverd 17.3. Elke Klacht, die niet volgens de RMA-procedure werd
zoals opgenomen op de factuur.
moet worden toegankelijk is en opengesteld is voor ingesteld, wordt als niet-ontvankelijk beschouwd.
12.2. Facturen kunnen enkel geldig schriftelijk worden levering. Extra lostijd (onder meer wachttijd of elke andere
18. Aansprakelijkheid
geprotesteerd binnen de acht (8) kalenderdagen na vertraging bij de levering te wijten aan de Klant), wordt aan 18.1. BASALTE verbindt zich ertoe om kwaliteitsvolle Producten
factuurdatum met vermelding van factuurdatum en -nummer de Klant doorgerekend. Verloren verplaatsingen en conform de orderbevestiging aan de Klant te leveren. De
retourvrachten (onder meer omdat de Producten niet in aansprakelijkheid van BASALTE beperkt zich in elke geval –
en een gedetailleerde motivering van het protest.
12.3. De onvoorwaardelijke betaling van een deel van een ontvangst worden genomen door de Klant) worden steeds
naar eigen keuze en inzicht van BASALTE – tot (i) het
factuurbedrag geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van het aangerekend aan de Klant.
(opnieuw) leveren van de ontbrekende of gebrekkige
corresponderende deel van de factuur. Dergelijk protest 14.4. BASALTE behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke Producten, (ii) de herstelling van de gebrekkige Producten of
ontheft de Klant in geen geval van zijn leveringen te doen voor wat betreft om het even welke (iii) de creditering van de prijs van de ontbrekende of
bestelling en daarvoor een factuur op te maken.
betalingsverplichtingen.
gebrekkige Producten.
12.4. Deelbetalingen worden steeds aanvaard onder alle 15. Termijnen van leveringen
18.2. In ieder geval is de aansprakelijkheid van BASALTE beperkt
voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, en eerst 15.1. De overeengekomen leveringstermijnen zijn indicatief tot de aansprakelijkheid die verplicht is opgelegd door de
toegerekend op de inningskosten, vervolgens op het tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst. Deze wet, dan wel is haar aansprakelijkheid gelimiteerd tot (i) de
schadebeding, de vervallen interest en ten slotte op de termijnen zullen zoveel als mogelijk worden gerespecteerd. factuurwaarde van de ontbrekende of gebrekkige Producten,
openstaande hoofdsom, waarbij bij voorrang wordt De overschrijding van de leveringstermijnen kan geen (ii) de door BASALTE aangegane polis BA-uitbating en (iii) de
toegerekend op de oudste openstaande hoofdsom.
aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van door BASALTE aangegane polis tot dekking van de
BASALTE, en kan evenmin een grond tot beëindiging van de productaansprakelijkheid – wat het laagste van voornoemde
13. Gevolgen van niet- of niet-tijdige betaling
overeenkomst vormen.
is.
13.1. Voor elke factuur die geheel of gedeeltelijk niet betaald
is door de Klant op de vervaldag wordt van rechtswege, 15.2. Wijzigingen in de bestelling, indien aanvaard door 18.3. Tevens is BASALTE in geen enkel geval gehouden tot het
zonder
voorafgaande
ingebrekestelling
een BASALTE, betekenen automatisch dat de vooropgestelde vergoeden van onrechtstreekse of gevolgschade (zoals,
nalatigheidsintrest aangerekend van één procent (1%) per leveringstermijn verlengd wordt. Overschrijding van de maar niet beperkt tot, inkomstenderving of schade aan
achterstallige maand, waarbij elke begonnen maand als betalingstermijn van de voorafbetaling wordt automatisch derden, of enige vervolgschade door deze Producten
veroorzaakt).
volledig verlopen wordt beschouwd. Bovendien wordt het aan de leveringstermijn toegevoegd.
verschuldigde bedrag verhoogd met alle inningskosten van 15.3. BASALTE is in geen geval aansprakelijk voor vertragingen 18.4. Onverminderd hetgeen in artikel 18.1 werd bepaald, kan de
BASALTE verbonden aan de invordering van de schuld, in de levering, opgelopen als gevolg van het in gebreke blijven Klant geen aanspraak maken op waarborg/vrijwaring door
alsook met twaalf procent (12%) van het factuurbedrag, van leveranciers van BASALTE, de Klant of enige andere BASALTE voor:
met een minimum van honderdvijfentwintig (125) euro, ten derde.
- Schade rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt
titel van forfaitaire schadevergoeding, onverminderd het 16. Non-conformiteit, zichtbare & verborgen gebreken
door een daad van de Klant of van een derde, ongeacht
recht van BASALTE om een hogere schadevergoeding te 16.1. De Klant moet direct bij de levering van de Producten een of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid;
eisen.
eerste verificatie uitvoeren, die onder meer betrekking heeft - Schade ontstaan door de verkeerde of onoordeelkundige
13.2. Indien de Klant in gebreke blijft om één of meerdere
op: juiste locatie(s), hoeveelheid, materialen, kleuren, verwerking, montage, onderhoud, wijziging plaatsing
uitstaande vorderingen aan BASALTE te voldoen alsook verpakking, afmetingen, conformiteit van de levering en en/of herstelling van de Producten door de Klant zelf of
wanneer de Klant zich in staat van faillissement of zichtbare gebreken. Ingevolge dergelijke verificatie, dient de door een derde aangesteld door de Klant, in strijd met de
insolventie bevindt, behoudt BASALTE zich het recht voor Klant enige non-conformiteit en/of elke direct verifieerbare voorschriften en de bijgeleverde handleiding en in strijd
om elke verdere levering onmiddellijk stop te zetten en om afwijking/zichtbaar gebrek – op straffe van verval – met hoe een goede professioneel met kennis van zaken
zonder enige ingebrekestelling alle overeenkomsten met de onmiddellijk bij levering mee te delen op de pakbon en de Producten zou plaatsen;
Klant naar eigen inzicht te schorsen of als beëindigd te vervolgen een kopie van de pakbon samen met een - Schade ontstaan door abnormale, onoordeelkundige of
beschouwen, in welk geval de forfaitaire schadevergoeding gedetailleerde uiteenzetting van de vermeende non- buitengewone aanwending, belasting en/of slijtage van
zoals voorzien in Artikel 7.1 is verschuldigd, onverminderd conformiteit en/of elke direct verifieerbare de Producten of door het niet-naleven van de adviezen
het recht op vergoeding van hogere bewezen schade. .
afwijking/zichtbaar gebrek uiterlijk binnen de drie (3) en instructies wat betreft gebruik en onderhoud zoals
13.3. Bovendien brengt dit de onmiddellijke opeisbaarheid
werkdagen na levering, op schriftelijke wijze aan BASALTE aangegeven in de bijgeleverde handleiding. BASALTE kan
mee van alle andere facturen, zelfs deze die nog niet bezorgen.
in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor vlekken,
vervallen zijn en vervallen alle toegestane 16.2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, verleent verkleuringen of andere veranderingen van de
betalingsvoorwaarden. Hetzelfde geldt ingeval van BASALTE vrijwaring voor verborgen gebreken gedurende één Producten ten gevolge van (buitengewone)
dreigend faillissement, gerechtelijke of minnelijke (1) jaar volgende op de levering. De Klant dient elk verborgen omgevingsfactoren en/of weersomstandigheden;
ontbinding, staking van betaling, alsook bij elk ander feit gebrek, op straffe van verval, uiterlijk twee (2) maanden na - Natuurlijke verkleuringen en verwering van de
wijzend op de insolvabiliteit van de Klant.
ontdekking ervan per email aan BASALTE mee te delen samen Producten, die eigen zijn aan in de Producten verwerkte
14. Wijze van levering
met een gedetailleerde uiteenzetting van de vermeende materialen;
14.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de
- Bijkomende schade door verdere aanwending, bewerking
verborgen gebrek.
Producten geleverd op het door de Klant opgegeven 16.3. Elke klacht, meegedeeld na het verstrijken van en/of plaatsing van de Producten na vaststelling van een
leveringsadres. Deze levering zal plaatsvinden in voornoemde termijnen, wordt als niet-ontvankelijk gebrek of bijkomende schade doordat de Klant niet al het
overeenstemming met de Incoterm® (2010) zoals vermeld beschouwd.
redelijkerwijs mogelijke heeft gedaan, dan wel gelaten
op de pro forma factuur/order bevestiging/factuur.
ter voorkoming van (verdere) schade;
17. Klachten / RMA-procedure
Hieruit volgend zullen alle kosten met betrekking tot het
- Schade ontstaan door overmacht en hardship
17.1. Na melding van de klacht (cfr. Art. 16), zal BASALTE aan de
transport en de overdracht van het risico voor
overeenkomstig de bepalingen van artikel 19.
Klant (i) een RMA nummer en (ii) een e-mail met verdere
beschadigingen, vernietigingen en verdwijningen met
18.5. Het bestemmen van de Producten door de Klant of een
instructies voor de behandeling van de klacht – met inbegrip
betrekking tot de Producten in overeenstemming zijn met
door hem aangeduide derde gebeurt onder de volledige
van de instructies omtrent de terbeschikkingstelling van de
deze van toepassing zijnde Incoterm®. Bij gebreke aan (i)
verantwoordelijkheid en op risico van de Klant. BASALTE kan
vermeende gebrekkige Producten en/of verpakking aan
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in dit geval op geen enkele wijze worden aangesproken voor Door het aankopen van de Producten resp. door een
enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die overeenkomst af te sluiten met BASALTE, erkent de Klant
voortvloeit uit deze bestemming.
kennis genomen te hebben van deze privacyverklaring en
18.6. Onverminderd Art. 18.1, is BASALTE overeenkomstig de deze te aanvaarden.
Wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid 21. Eigendomsvoorbehoud
voor producten met gebreken aansprakelijk voor schade 21.1. BASALTE behoudt zich de eigendom van de aan de Klant
veroorzaakt door een gebrek in de Producten, met name de geleverde Producten voor, zelfs wanneer de verwerking
schade toegebracht aan personen (veroorzaakt aan om het reeds heeft plaatsgevonden en er aldus sprake is van
even welke persoon die het Product gebruikt), met inbegrip incorporatie van de Producten en dit zolang de Klant de prijs,
van morele schade, en schade toegebracht aan Producten kosten, intresten en alle andere toebehoren betreffende de
(onder aftrek van een franchise van 500,00 euro), met bestelling niet volledig heeft betaald.
uitzondering van de schade toegebracht aan het gebrekkige 21.2. Vóór het moment van eigendomsoverdracht is de Klant
Product zelf. In het geval dat BASALTE aansprakelijk wordt niet gerechtigd om de Producten te vervreemden,
gesteld op grond van de Wet van 25 februari 1991 betreffende verwerken, gebruiken, om te vormen, over te dragen, te
de aansprakelijkheid voor producten met gebreken, is bezwaren en/of erover te beschikken. Er wordt tussen
BASALTE niet aansprakelijk indien:
partijen overeengekomen dat de verschillende
- De schade werd veroorzaakt door de schuld van het transacties/contracten tussen hen worden aanzien als deel
slachtoffer of een persoon voor wie het slachtoffer uitmakend van één economisch geheel en dat BASALTE altijd
verantwoordelijk is, onder meer wanneer de schade een eigendomsvoorbehoud heeft op de Producten op dat
duidelijk het resultaat is van het verkeerde gebruik van moment in het bezit van de Klant, zolang de Klant een
de Producten, en
openstaande schuld heeft tegenover BASALTE.
- De schade werd veroorzaakt door een gebrek dat niet 22. Compensatie
bestond op het tijdstip dat het Product in het verkeer BASALTE en de Klant compenseren en verrekenen
werd gebracht, noch wanneer het onmogelijk was het automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en
bestaan van het gebrek te ontdekken.
toekomstige schulden opzichtens elkaar. Dit betekent dat in
Het recht van het slachtoffer om een schadevergoeding te de permanente relatie tussen partijen steeds maar de
bekomen, vervalt na een termijn van tien jaar, te rekenen grootste schuldvordering per saldo na voormelde
vanaf de dag waarop het Product in het verkeer werd automatische verrekening overblijft. Deze schuldvergelijking
gebracht. De rechtsvordering van het slachtoffer verjaart zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de
door verloop van drie jaar, te rekenen vanaf de dag waarop overige samenlopende schuldeisers.
hij/zij er redelijkerwijze kennis van moest hebben.
23. Intellectuele eigendomsrechten
19. Overmacht/hardship
23.1. BASALTE behoudt de intellectuele eigendomsrechten op
19.1. BASALTE is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de
de Producten. De levering van een Product strekt niet tot
nakoming van haar verplichtingen die veroorzaakt is door enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.
overmacht of hardship, met name alle omstandigheden die
De Klant verbindt er zich toe om geen handelingen te stellen
op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst
die strijdig zouden zijn met de intellectuele
redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn
eigendomsrechten van BASALTE of deze ongeldig zouden
en die de onmogelijkheid creëren om de overeenkomst uit te
maken. De Klant verbindt er zich tevens toe BASALTE
voeren of die de uitvoering van de overeenkomst financieel
onverwijld op de hoogte te brengen van inbreuken op
of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan
voornoemde bepaling door derden.
normaal voorzien. Als overmacht kunnen gelden (louter
23.2. Alle teksten, beschrijvingen, logo’s, merknamen en
exemplatieve opsomming): ziekte, natuuromstandigheden,
afbeeldingen in catalogussen, brochures of op de
overstromingen,
brand,
staking
of
lock-out,
Website/Webshop, zijn de exclusieve eigendom van BASALTE
bedrijfsorganisatorische
omstandigheden,
oorlog,
of worden met toestemming van de respectievelijke
inbeslagname, embargo, overheidsmaatregelen, vertraging
rechthebbenden door BASALTE gebruikt, en mogen slechts
in de aanvoer, uitvoerverbod, algemene schaarste van
gekopieerd, gereproduceerd, vermenigvuldigd, opnieuw
koopwaar, dreiging en/of daden van terreur.
gepubliceerd, geüpload, geplaatst, gepost, overgebracht,
19.2. Gevallen van overmacht of hardschip geven BASALTE het
gedistribueerd of gebruik worden voor het maken van
recht om, naar eigen keuze, (i) de nakoming van haar afgeleide werken, dan na de uitdrukkelijke, voorafgaande en
verplichtingen tijdelijk op te schorten, (ii) de contractuele schriftelijke toestemming van BASALTE.
voorwaarden te herzien, of (iii) de overeenkomst te
23.3. Indien BASALTE Producten produceert overeenkomst
beëindigen door een eenvoudige schriftelijke betekening aan
instructies van de Klant, verleent de Klant aan BASALTE een
de Klant, zonder dat BASALTE enige schadevergoeding
licentie alsook het recht om sublicenties te geven aan de
verschuldigd is of kan zijn.
producenten van BASALTE op de door de Klant aangeleverde
19.3. In geval (i) de situatie van overmacht/hardship langer
logo’s en (beeld)merken.
dan 2 maanden aanhoudt of (ii) BASALTE op grond van artikel
24. Rechtskeuze en bevoegde rechtbanken
19.2 beslist om de contractuele voorwaarden te herzien,
heeft de Klant het recht om de overeenkomst te 24.1. Alle geschillen die eventueel tussen BASALTE en de Klant
beëindigingen door een eenvoudige schriftelijke betekening, zouden kunnen rijzen zullen zoveel mogelijk beslecht worden
zonder dat de Klant enige schadevergoeding verschuldigd is op minnelijke wijze. Slagen de partijen er niet in een
minnelijke oplossing te vinden, dan staat het hen vrij om hun
of kan zijn.
geschil voor te leggen aan de hoven en rechtbanken bevoegd
20. Privacy
voor de plaats waar de maatschappelijke zetel van BASALTE
De verwerking van persoonsgegevens door BASALTE gelegen is.
betreffende een (potentiële) Klant en/of zijn personeel vindt
24.2. Het Belgisch recht is van toepassing.
plaats conform de bepalingen van de privacyverklaring van
BASALTE, dewelke kan geconsulteerd worden op de Website.

