ALGEMENE VOORWAARDEN
Art.1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en orderbevestigingen
van VIBE vzw en op alle bestellingen geplaatst door de klant. Door het accepteren van een aanbod of
het plaatsen van een bestelling, aanvaardt de klant uitdrukkelijk de onderhavige algemene
voorwaarden tenzij schriftelijk bedongen afwijkingen. Hij erkent te hebben afgezien van eventuele
bestaande eigen voorwaarden.
PRIJZEN
Art.2. Alle offertes en informatie van VIBE vzw worden vrijblijvend en ten indicatieve titel verstrekt.
Prijsopgaven zijn steeds voor herziening vatbaar. Eventuele wijzigingen kunnen geen aanleiding
geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst door de klant.
LEVERINGSTERMIJN
Art.3. Leveringstermijnen zijn slechts bij benadering aangegeven. Vertraging van de levering kan
geen aanleiding zijn tot schadevergoeding, noch tot gehele of gedeeltelijke verbreking van een
contract of bestelling.
BETALINGSVOORWAARDEN
Art 4. Alle klachten over de inhoud van de factuur moeten binnen 14 dagen na ontvangst schriftelijk
meegedeeld worden. Klachten vormen geenszins een geldige reden voor het niet betalen van de
facturen.
Art.5.Tot aan de volledige betaling en afwikkeling van alle verplichtingen uit de
verkoopovereenkomst blijven de goederen eigendom van VIBE vzw maar vallen onder het risico van
de klant.
Ingeval van niet betaling op de vervaldag van de factuur, alsook in geval van faillissement of
kennelijk onvermogen van de klant, zal de overeenkomst van rechtswege en zonder
voorafgaandelijke ingebrekestelling, en door enkele kennisgeving ervan per aangetekend schrijven
van VIBE vzw aan de klant, als ontbonden worden beschouwd.
Art.6. Tenzij anders vermeldt zijn alle prijzen exclusief btw, transportkosten en andere heffingen
welke van overheidswege worden opgelegd. Elke factuur is netto en contant betaalbaar te 2600
Berchem, Gitschotellei 138, zonder korting, tenzij schriftelijk bedongen afwijkingen. Iedere niet
betaling op de vervaldag brengt voor de klant de verplichting mee, van rechtswege en zonder
voorafgaandelijke ingebrekestelling, een conventionele verwijlintrest van 10% per jaar en een
schadevergoeding van 10% op het verschuldigde factuurbedrag te betalen met een minimum van 75
euro (overeenkomstig art 1244 B.W.). Dit schadebeding dient om de bijkomende administratiekosten,
debiteurenbewaking en dergelijke mee te dekken. De vergoeding blijft verschuldigd, ook wanneer de
laattijdige factuur in hoofdsom alleen wordt betaald.

BEVOEGDHEID
Art.7. Voor elk geschil waarbij VIBE vzw eisende of verwerende partij is, zullen enkel de
rechtbanken van Antwerpen bevoegd zijn. Enkel het Belgische recht is van toepassing.
GEGEVENSBESCHERMING
Art 8. De omgang met de klantgegevens gebeurt conform de Alegemene Verordening
Gegevensbescherming en staat beschreven in de vertrouwelijkheidsverklaring.

Licentiegelden Bouwpartners
Art 9. De licentie voor de bouwpartners wordt stilzwijgend verlengd. Indien deze niet tijdig opgezegd
worden is de klant gebonden voor de kosten van de verlenging in te staan.
Art 10. Opzegging van de licentie dient minstens 30 dagen voor de verlenging van de periode en
schriftelijk te gebeuren via info@vibe.be of een brief naar de maatschappelijke zetel.

Lidmaatschapsvoorwaarden 2018
Art 11. Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar en wordt automatisch verlengd.
Art 12. Het lidgeld wordt conform de statuten bepaald op de Algemene Vergadering van de vzw.
Art 13. Het lidgeld dient op voorhand te worden betaald.
Art 14: Opzegging van het lidmaatschap dient minstens 30 dagen voor de verlenging van de periode
en schriftelijk te gebeuren via info@vibe.be of een brief naar de maatschappelijke zetel.
Art 15. Het lidmaatschap van natuurlijke personen is persoonlijk en staat op naam.

