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ALGEMENE VOORWAARDEN ANNELIES & CO 

 

JURIDISCHE VERHOUDING 

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten verleend door ANNELIES & CO, 
KBO-nr. 0723.424.614, met zetel te 3600 Genk, C-Mine 12. 

2. Enkel deze Algemene Voorwaarden en de samenwerkingsovereenkomst beheersen de 
contractuele relatie tussen ANNELIES & CO en de Opdrachtgever (hierna ‘Contract’).  

CONTRACT 

3. Door de aanvaarding van de samenwerkingsovereenkomst bevestigt de Opdrachtgever 
onherroepelijk en zonder voorbehoud de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en 
aanvaard. Door deze aanvaarding erkent de Opdrachtgever tevens voldoende te zijn ingelicht over 
het voorwerp en de doelstelling van het Contract.  

4. ANNELIES & CO verbindt zich ertoe om de vereiste zorg te besteden aan de uitvoering van de 
overeengekomen dienstverlening en is hierbij enkel gehouden tot een inspanningsverbintenis (‘naar 
best vermogen’). Er is geen garantie op succes. Alle adviezen worden vrijblijvend verstrekt.  De 
Opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de 
resultaten van de dienstverlening. 

5. De Opdrachtgever is als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle door de Opdrachtgever 
bezorgde gegevens rechtsgeldig gebruikt kunnen worden en niet in strijd zijn met iemand anders 
zijn (intellectuele eigendoms)rechten. 

FACTUURVOORWAARDEN 

6. Alle facturen worden met akkoord van de Opdrachtgever elektronisch (per e-mail) verzonden. 
7. Elke factuur dient te worden voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum.  
8. Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van 

rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10% 
van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 100,00, zonder dat een ingebrekestelling 
nodig is.  Bovendien is van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke 
intrestvoet conform de wet tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, 
zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Bij niet betaling van een factuur op de 
vervaldag worden de andere nog niet vervallen facturen tevens als opeisbaar beschouwd. 

KLACHTEN 

9. Elke klacht dient binnen de acht (8) kalenderdagen per aangetekende brief te worden meegedeeld 
nadat de vermeende fout of nalatigheid werd ontdekt of redelijkerwijze kon worden ontdekt, en dit 
op straffe van verval. 

10. Een mogelijke klacht of betwisting is geen reden om betaling in te houden; onmiddellijke betaling 
kan geëist worden van hetgeen op termijn schuldig is. 

EIGENDOMSVOORBEHOUD 

11. ANNELIES & CO blijft eigenaar van de voor de Opdrachtgever gecreëerde materialen en de aan 
de Opdrachtgever verstrekte materialen.  

INTELLECTUELE EIGENDOM 

12. Alle door ANNELIES & CO verstrekte materialen m.b.t. haar dienstverlening blijven haar 
(intellectuele) eigendom in de ruimste vorm van de betekenis. 

13. De Opdrachtgever verbindt zich ertoe niets te ondernemen dat afbreuk zou kunnen doen aan deze 
rechten. 

14. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan aanduidingen omtrent de rechten van intellectuele 
eigendom op/in de door ANNELIES & CO geleverde gegevens te verwijderen of te wijzigen. 

15. De Opdrachtgever verkrijgt de materialen enkel voor eigen gebruik. Zonder de uitdrukkelijke 
schriftelijke toestemming van ANNELIES & CO mag de Opdrachtgever niets, ook geen gedeelten, 
van de gegevens waarop intellectuele eigendomsrechten berusten op enige wijze openbaren, 
exploiteren, aanpassen, verkopen, in gebruik geven aan derden of op welke wijze ook 
verveelvoudigen, behoudens toegelaten bij wet. 
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VERTROUWELIJKHEID 

16. ANNELIES & CO verbindt zich ertoe alle i.h.k.v. het Contract door de Opdrachtgever verstrekte 
informatie strikt vertrouwelijk en geheim te houden t.o.v. derden, dit zowel tijdens als na beëindiging 
van het Contract. 

LOYAUTEIT EN NIET-AFWERVING 

17. De Opdrachtgever verbindt zich er uitdrukkelijk toe om zich, gedurende het Contract alsook 
gedurende een periode van twee (2) jaar na beëindiging van het Contract, te onthouden van:  
17.1. elke poging om rechtstreeks of onrechtstreeks (als werknemer; zaakvoerder; partner; adviseur 

of mandataris van een vennootschap, maatschap of enige andere onderneming; bestuurder, 
aandeelhouder; enz.) enige overeenkomst af te sluiten of contact op te nemen met één van 
de (voormalige) zelfstandige medewerkers of leveranciers van ANNELIES & CO, teneinde 
deze af te werven, in dienst te nemen of aan te trekken, in de meest ruime zin van het woord, 
of te ontmoedigen om bij ANNELIES & CO actief te blijven. Huidig niet-afwervingsbeding strekt 
zich tevens uit tot de voormalige zelfstandige medewerkers van ANNELIES & CO, voor zover 
de contractuele relatie tussen voornoemde voormalige zelfstandige medewerker uiterlijk één 
(1) jaar vóór het einde van onderhavige overeenkomst een einde heeft genomen. 

17.2. elke poging om de (al dan niet zelfstandige) medewerkers, adviseurs, leveranciers en/of enige 
andere zakenrelaties van ANNELIES & CO, ertoe aan te zetten of trachten ertoe aan te zetten 
om hun band met ANNELIES & CO terug te schroeven, te verbreken of de voorwaarden 
hiervan in nadelige zin te wijzigen, ongeacht of dit rechtstreeks of onrechtstreeks gebeurt.  

18. De Opdrachtgever erkent dat de voormelde bepalingen redelijk en noodzakelijk zijn om dit Contract 
te goeder trouw uit te voeren en de legitieme belangen van ANNELIES & CO te beschermen. 

19. Bij inbreuk van bovenstaande bepalingen, moet de Opdrachtgever een schadevergoeding aan 
ANNELIES & CO betalen van tweemaal de Contractwaarde. 

20. Indien het voormelde niet-afwervingsbeding de wettelijke beperkingen naar tijd, ruimte en/of 
voorwerp zou overschrijden is de Opdrachtgever niet gerechtigd om de nietigheid ervan te vorderen 
maar zal het beding herleid worden tot de wettelijk toegestane duur, ruimte of voorwerp. 

21. Niets belet ANNELIES & CO om prestaties te verrichten voor derde partijen, gelijkaardig als de 
prestaties voor de Opdrachtgever. 

OVERMACHT 

22. Ingeval van overmacht, die ANNELIES & CO (verdere) nakoming verhindert, worden de leverings- 
en andere verplichtingen van ANNELIES & CO opgeschort. Indien de periode van overmacht langer 
duurt dan 8 (opeenvolgende) weken, zijn beide partijen bevoegd het Contract te ontbinden, zonder 
een verplichting tot schadevergoeding.  

AANSPRAKELIJKHEID 

23. Enkel indien herstel in natura niet mogelijk zou zijn, bedraagt de schadevergoeding waartoe 
ANNELIES & CO aansprakelijk kan zijn, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de 
vordering is, maximaal vijftig (50)% van de Contractwaarde, tenzij ingeval van bedrog, intentionele 
fout of grave schuld. Indien de Opdrachtgever aanspraak meent te kunnen maken op zulke 
vergoeding, dient de Opdrachtgever de gebreken en schade op tegensprekelijke wijze te bewijzen.  

SLOTBEPALINGEN 

24. De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden doet geen 
afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen. 

25. Enkel het Belgisch recht is van toepassing. Ingeval van een geschil omtrent de totstandkoming, de 
uitvoering, de naleving, de geldigheid of enig ander geschil in het kader van het contract, zijn enkel 
de (Belgische) rechtbanken van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van ANNELIES 
& CO bevoegd, onverminderd het recht van ANNELIES & CO om gerechtelijke stappen te 
ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de Opdrachtgever. 

 


