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Algemene voorwaarden 

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn de algemene voorwaarden toepasselijk voor alle 

opdrachten, prijsoffertes en facturen opgemaakt door Kompagnon bvba, en dit ongeacht waar de woonplaats of 

de zetel van de opdrachtgever gelegen is, en ongeacht waar de levering dient te worden uitgevoerd. De 

algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts geldig indien ze door Kompagnon bvba schriftelijk 

werden aanvaard.  

Bij tegenstrijdigheid tussen aldus aanvaarde algemene voorwaarden en huidige algemene voorwaarden van 

Kompagnon bvba, primeren deze laatste. 

1. Plaats van de dienst 

De opdracht wordt uitgevoerd in de kantoren van Kompagnon, Manta 11 – 9250 Waasmunster, tenzij anders 

weergegeven in de Overeenkomst.  

2. Uitvoeringsmodaliteiten 

 De Klant zal Kompagnon alle informatie, technische of algemene documentatie of andere inlichtingen 

betreffende de Opdracht ter beschikking stellen; 

 Voor de uitvoering van de Overeenkomst kan Kompagnon indien nodig beroep doen op externe 

partijen waarvan de identiteit opgenomen is in de Overeenkomst. De klant verbindt zich er toe om 

gedurende een periode van 1 jaar enkel met de onderaannemer te werken via Kompagnon en niet 

rechtstreeks contracten af te sluiten. Dit op straffe van €3000 excl. Btw per overeenkomst of opdracht. 

3. Looptijd en verlenging van de Opdracht 

 De looptijd van de Opdracht wordt vermeld in de Overeenkomst en wordt erin aangeduid als de 

looptijd; 

 Verlengingen van de Opdracht zijn mogelijk mits instemming van beide partijen.  

4. Opschorting en ontbinding van de Overeenkomst 

 Kompagnon kan de overeenkomst onmiddellijk en zonder ingebrekestelling opschorten indien 

 De klant niet betaalt binnen de contractueel voorziene betalingstermijn; 

 De Klant een uitstel van betaling heeft aangevraagd, of zich in staat van faillissement of 

staking van betaling bevindt; 

 De vennootschap van de Klant in vereffening/ontbinding is. 

In dergelijk geval, zal de Klant alle nog niet betaalde diensten die Kompagnon al geleverd heeft, onmiddellijk 

betalen tegen aflevering door Kompagnon van een regelmatige factuur. Deze betaling staat los van een 

mogelijke schadevergoeding voor geleden schade.  
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 Indien de Klant de overeenkomst opzegt voor het einde van het project, dient hij naast de gemaakte 

kosten van de tot dan verrichte werken te betalen alsook een schadevergoeding gelijk aan 30% van 

het nog openstaande gebudgetteerde projectbudget. Voor projecten in regie geldt een opzegtermijn 

van 1 maand tellende vanaf de eerste van de maand die volgt op de opzegdatum. 

5. Vertrouwelijkheid 

Onder vertrouwelijke informatie verstaat men alle informatie, van welke vorm dan ook (mondeling, schriftelijk, 

elektronisch, ...), die in het kader van deze Overeenkomst tussen de partijen wordt uitgewisseld. 

Elke partij en zijn werknemers moeten de vertrouwelijke informatie die ze van de andere partij in uitvoering 

van deze Overeenkomst ontvangen hebben, geheimhouden. Bovendien kunnen de Partijen de vertrouwelijke 

informatie enkel gebruiken in het kader van deze Overeenkomst.  

De verplichting tot vertrouwelijkheid zal blijven bestaan gedurende een periode van 1 jaar na het eind van deze 

Overeenkomst, ongeacht de oorzaak van de beëindiging van de Overeenkomst. 

Worden niet beschouwd als vertrouwelijke informatie: 

 De informatie die op wettelijke wijze is bekomen bij een derde die door geen enkele 

vertrouwelijkheids-verplichting of geheimhouding gebonden is; 

 De informatie die een partij reeds kende vooraleer ze aan haar werd overgemaakt in het kader van 

deze Overeenkomst; 

 De informatie die een partij zelf heeft ontwikkeld zonder schending van deze Overeenkomst; 

 De informatie die in het openbaar domein is gevallen zonder de tussenkomst of de fout van de partij 

die ze heeft ontvangen; 

 De informatie die door een gerechtelijke beslissing publiek moet worden gemaakt. 

Kompagnon mag de Klant opnemen in haar klantenlijst, een beknopte beschrijving van de Opdracht publiceren 

en de naam, merk van de klant gebruiken voor publiciteitsdoeleinden en PR-activiteiten.  

De klant verklaart zich akkoord met het ontvangen van mails van Kompagnon ter promotie van bepaalde 

diensten of nuttige informatie die de klant kan verder helpen. 

6. Vergoeding en betalings-modaliteiten 

 De Vergoeding geldt exclusief B.T.W. en eventuele andere door de overheid opgelegde of op te leggen 

heffingen; 

 Kompagnon verbindt zich ertoe bij de uitvoering van de Opdracht zich zoveel mogelijk te schikken 

naar het werkschema van de Klant; 

 Er wordt uitgegaan van een werkschema van 40 uren per week of 8 uur per dag, tenzij anders 

voorzien in de Overeenkomst; 
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 1 Ingeval een dagtarief is opgenomen in de overeenkomst worden de facturen telkens op het einde 

van de maand opgemaakt worden voor de diensten geleverd gedurende de afgelopen maand. Deze 

vergoeding is betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum; 

 2 Ingeval de overeenkomst een project met vaste prijs betreft, wordt er na elke fase zoals 

gedefinieerd in de projectomschrijving, offerte en overeenkomst een factuur opgemaakt na afloop van 

iedere fase. Deze factuur is betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum; 

 Het gebrek aan schriftelijk protest van een factuur binnen de 5 werkdagen vanaf de verzending ervan, 

houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde diensten in; 

 Het verstrijken van de betalingstermijn stelt de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande 

aanmaning in gebreke. 

Vanaf het verstrijken van de betalingstermijn is een conventionele moratoire interest verschuldigd die gelijk is 

aan de intrestvoet zoals bepaald in artikel 5 Wet Betalingsachterstand (Wet 2.08.2002, BS 7.08.2002), 

vermeerderd met 3 %. 

Op het onbetaald gebleven bedrag is bovendien een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 

15 % voor de eerste schijf van EUR 2.000, 10 % voor de tweede schijf van EUR 2.000 tot EUR 8.000 en 7,5 % 

op hetgeen EUR 8.000 te boven gaat; onverminderd het recht om bijkomende schadevergoeding te vorderen 

voor de gerechtelijke invorderingskosten. 

7. Levertermijn  

Indien er levertermijnen zijn opgenomen in de overeenkomst doet Kompagnon er alles aan deze na te komen. 

Echter, de overschrijding van de leveringstermijn kan geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid in 

hoofde van Kompagnon bvba, en kan evenmin een grond vormen tot ontbinding van de overeenkomst. 

8. Aansprakelijkheden 

Kompagnon zal enkel gehouden zijn om de door haar veroorzaakte directe schade te herstellen, die veroorzaakt 

werd door de specifieke activiteiten van Kompagnon zoals bepaald in deze Overeenkomst echter tot maximum 

het laagste van volgende bedragen, nl. hetzij het bedrag door de Klant verschuldigd voor de Opdracht, hetzij 

een bedrag van 500 EUR, en dit ongeacht of de vordering is ingesteld op contractuele dan wel op 

buitencontractuele grondslag. 

Wordt uitgesloten van aansprakelijkheid: 

 De vergoeding door Kompagnon voor alle indirecte schade of gevolgschade, waaronder financiële of 

commerciële verliezen, winstderving, verhoging van algemene kosten, storing van planning, verlies 

van verwachte winst, kapitaal, klanteel en dergelijke; 

 Schade veroorzaakt door de fout van de Klant; 

 Alle vorderingen door derden tegen de Klant gericht. 
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Ingeval de geleverde ontwikkelingen voor verdere uitbouw of commercialisering worden aangewend, zal de 

Klant Kompagnon vrijwaren tegen elke eis tot schadevergoeding door derden ingesteld, zelfs mocht komen vast 

te staan dat deze zijn oorsprong vindt in de door Kompagnon geleverde diensten. 

Deze aansprakelijkheidsbeperkingen blijven van toepassing in het geval Kompagnon werd ingelicht door de 

Klant van het bestaan van een reëel risico op schade. Partijen erkennen dat dit een redelijke verdeling inhoudt 

van het risico. 

9. Overmacht 

De aansprakelijkheid van Kompagnon bvba kan niet worden ingeroepen wanneer het niet naleven van haar 

verbintenissen te wijten is aan gevallen van overmacht, zoals oorlog, onlusten, gedeeltelijke of algemene 

staking, gedeeltelijke of algemene lock-out, besmettelijke ziekten, exploitatieongevallen, brand, machinebreuk, 

technische defecten, faillissement leveranciers, enz. Overmacht geeft de opdrachtgever in geen geval recht op 

ontbinding van de overeenkomst of op een schadevergoeding. 

10. Algemene bepalingen 

 Deze Overeenkomst, noch de eruit voortvloeiende rechten of verplichtingen mogen geheel of 

gedeeltelijk worden overgedragen zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van beide 

partijen; 

 Kompagnon kan voor de uitvoering van de Overeenkomst een beroep doen op onderaannemers.  

 Het inschakelen van een onderaannemer zal gebeuren onder de verantwoordelijkheid van Kompagnon 

en zal geen bijkomende kosten voor de Klant met zich meebrengen; 

 Kompagnon blijft ten allen tijden houder van de intellectuele eigendomsrechten die tijdens het project 

worden ontwikkeld. Hieronder wordt ondermeer maar niet beperkend begrepen auteursrechten, 

naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie 

als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, knowhow, alsmede rechten 

op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.  

Dit geldt eveneens voor alle werkstukken en documenten door Kompagnon bvba opgemaakt ter voorbereiding 

van het ontwerp.  

 De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Overeenkomst zal geenszins invloed 

hebben op de geldigheid van de andere clausules. De Partijen zullen alles in het werk stellen om, in 

onderlinge overeenstemming, de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule met dezelfde 

of grotendeels dezelfde economische impact als de nietige clausule. 


