Algemene verkoopsvoorwaarden
De hiernavolgende voorwaarden gelden voor al de offertes, aanbiedingen, werkopdrachten, bestellingen, orders, leveringen, overeenkomsten en andere
documenten waaruit verbintenissen zouden kunnen blijken voor UHasselt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen UHasselt en de klant.
Alle andere bedingen van de klant (zoals onder meer algemene voorwaarden van de klant) worden als niet bestaande beschouwd.
Voor wetenschappelijke dienstverlening gelden de voorwaarden vermeld bij “Algemene voorwaarden voor wetenschappelijke dienstverlening”.
1. Offertes/Bestellingen
a) Prijzen en condities, zowel mondeling als schriftelijk medegedeeld, gelden dertig (30) dagen na offertedatum.
b) De overeenkomst wordt vastgelegd door een ondertekend exemplaar van deze offerte, binnen voormelde periode, te bezorgen aan de Universiteit
Hasselt, hierna genoemd “UHasselt”, waarvan de contactgegevens vermeld staan op de offerte.
c)

UHasselt heeft het recht vergissingen te corrigeren door aan te tonen dat de in de offerte of overeenkomst vermelde prijzen in belangrijke mate
afwijken van de prijzen die doorgaans aan haar cliënten in rekening worden gebracht.

2. Bedrag
De vermelde bedragen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele bankkosten, die voor rekening van de opdrachtgever zijn. De vermelde bedragen
omvatten evenmin een reisvergoeding. Voor vervoer met de eigen wagen zal, naast een vergoeding voor reistijd, een bedrag van vijfendertig eurocent
(€ 0,35) per kilometer worden aangerekend.
3. Betaling
Tenzij anders overeengekomen, factureert UHasselt de verschuldigde bedragen na het voltooien van de opdracht. Facturen dienen betaald te worden
binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, via overschrijving op IBAN rekening nummer BE77 0010 1870 7942 op naam van de UHasselt en in de
vermelde munteenheid. Elk openstaand bedrag wordt vanaf de dag volgend op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met
een verwijlinterest van acht percent (8%) per maand en een administratieve kost van honderd en vijf euro (€ 105). Indien partijen tussentijdse
betalingen overeen kwamen, leidt niet-naleving van tussentijdse betaling tot een onmiddellijke opschorting van de werkzaamheden.
4. Klacht
Klachten betreffende de levering dienen binnen de 8 dagen na de levering per aangetekend schrijven bij UHasselt ter kennis te worden gebracht.
Klachten betreffende de factuur dienen binnen de 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven bij UHasselt ter kennis te worden gebracht. Het
melden van klachten geeft de koper noch het recht om de betaling van de prijs uit te stellen noch op te schorten, zelfs niet gedeeltelijk.
5. Toepasselijk recht en rechtsmacht
De rechtsverhouding tussen partijen is onderworpen aan het Belgische recht. Uitsluitend de rechtbanken van Hasselt zijn bevoegd voor geschillen van
welke aard ook die zouden ontstaan in verband met deze overeenkomst en die partijen niet minnelijk kunnen oplossen.
6. Overige bepalingen
Deze algemene verkoopsvoorwaarden doen geen afbreuk aan bepalingen uit overeenkomsten afgesloten tussen de UHasselt en de klant, zoals in het
bijzonder – zonder daartoe beperkt te zijn – overeenkomsten in het kader van contractonderzoek, projectonderzoek of wetenschappelijke
dienstverlening. Alle bepalingen uit dergelijke overeenkomsten blijven onverkort geldig. Ingeval van tegenstrijdigheden tussen deze algemene
verkoopsvoorwaarden en de bepalingen uit voornoemde overeenkomsten, hebben de bepalingen uit voornoemde overeenkomsten steeds voorrang.

