ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
Artikel 1 - Algemeen
Tenzij anders is overeengekomen en door JB-signs schriftelijk bevestigd

Artikel 6 - Waarborg
JB-signs verleent een waarborg naar de voorwaarden en binnen de perken van

gelden onderstaande voorwaarden voor alle orders. Door enkel het
verstrekken van een order aanvaardt de opdrachtgever

de waarborg door de fabrikant verleend. Deze waarborg strekt zich over het
algemeen over drie maanden uit - tenzij anders overeengekomen -, voor
fabrieksfouten of fouten in het materiaal van de goederen en hun elementen en
beperkt zich tot de herstelling of vervanging ervan. De waarborg op eventueel
vervangen onderdelen loopt niet langer dan de eerste drie maanden. Worden
niet door de waarborg gedekt en vallen ten laste van de koper, de herstellingen
en vervangingen teweeggebracht door:
- het met de voorschriften van de gebruiksaanwijzing niet overeenstemmend
aanwenden van de goederen.
- de behandeling of het gebruik van de goederen, anders dan op in het
algemeen als normaal beschouwde wijze.
- de herstellingen of de vervanging van onderdelen of stukken die niet door
JB-signs werden gemachtigd of aangeduid.

deze verkoop- en betalingsvoorwaarden. Toezeggingen van
vertegenwoordigers, verkopers of ander personeel zijn voor
JB-signs slechts bindend, indien door JB-signs bevevestigd of door toezending
van de factuur. De specificaties welke wij verstrekken in catalogi of anderszins,
zijn voor ons niet bindend en uitsluitend bedoeld om een voorstelling te geven
van het aangeboden artikel. Afwijkingen in welke vorm dan ook geven de koper
niet het recht te weigeren, betaling achterwege te laten of schadevergoeding
te eisen. Toezegging van catalogi en/of prijslijsten verplicht ons niet tot
levering en blijven onze eigendom. Het bezorgen aan JB-signs van
productie-elementen (grondstoffen, model, kopij en/of digitale bestanden,...)
met verzoek, zonder uitdrukkelijk voorbehoud, een proef of ontwerp te
leveren, brengt de verbintenis met zich aan JB-signs de uitvoering van het
werk toe te vertrouwen of hem voor de veroorzaakte kosten te vergoeden. De
geldigheidsduur van een offerte bedraagt één maand voor de uitvoering van
een opdracht binnen de drie maand. Elke persoon of firma die een bestelling
doet met verzoek deze aan derden in rekening te brengen, is persoonlijk
verantwoordelijk voor de betaling ervan, zelfs indien JB-signs zich met deze
wijze van factureren akkoord heeft verklaard, behalve in die gevallen waarin de
derde de bestelbon heeft mede ondertekend.
Artikel 2 - Leveringstermijn
De door ons opgegeven leveringstermijnen zijn geheel vrijblijvend. Geen enkele
aansprakelijkheid kan worden aanvaard voor schade, veroorzaakt door
vertraging in de levering.
Artikel 3 - Prijzen
Prijzen en prijsopgaven, voorkomende in onze prijslijsten, offerten of
waarin ook, zijn steeds vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving door ons gewijzigd worden.
Artikel 4 - Reproductierechten
JB-signs is niet verantwoordelijk voor inbreuken op reproductierechten van
derden, indien hij ter goeder trouw de druk- of reproductieopdracht uitvoerde.
Elke betwisting inzake reproductie-rechten schorst de uitvoering van de
opdracht.
Artikel 5 - Aanlevering bestanden, drukproeven
JB-signs is niet verantwoordelijk voor de typografische kwaliteit van de
bestanden van opgemaakte pagina’s, die hij van de opdrachtgever
ontvangt. Als de opdrachtgever prepress-materiaal digitaal levert zonder
uitgeprinte versie ervan, dan draagt JB-signs geen enkele
verantwoordelijkheid voor het resultaat van de belichting. Als de
opdrachtgever digitale bestanden ter beschikking stelt van JB-signs dan moet
hij zelf de originele bestanden bewaren en is hij verantwoordelijk voor de
kwaliteit van deze bestanden. Op vraag van de opdrachtgever zorgt JB-signs
voor een eenvoudige drukproef door middel van laserprint. Verzorgde
drukproeven o.a. in getrouwe kleuren en/of op oplagepapier worden extra
aangerekend. Vraagt de opdrachtgever geen drukproef, dan is JB-signs in geen
geval verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eindproduct. JB-signs moet
de door de opdrachtgever aangeduide zetfouten en woordsplitsingsfouten
verbeteren, maar is niet verantwoordelijk voor spellings-, taalkundige- of
grammaticale fouten. Wijzigingen in de oorspronkelijke order in welke aard ook
(in de tekst, in bewerking of plaatsing van illustraties, in de formaten, in het
druk- of bindwerk, enz.) schriftelijk of op een andere wijze door of namens de
opdrachtgever aangebracht, worden de opdrachtgever extra in rekening
gebracht en verlengen de uitvoeringstermijn. Dit geldt eveneens voor de
machine stilstanden in afwachting van de “goed voor druk”. De mondelinge of
per telefoon opgegeven wijzigingen worden uitgevoerd op risico van de
opdrachtgever. Het overmaken door de opdrachtgever van een gedagtekende
en ondertekende “goed voor druk” ontslaat JB-signs van alle
verantwoordelijkheden voor de tijdens of na het drukken vastgestelde fouten
of weglatingen. De “goed voor druk” blijft eigendom van JB-signs en dient als
bewijsmateriaal in geval van betwisting.

- software door de koper geïnstalleerd. Elk meegeleverd software programma
valt niet onder de waarborg en kan ook niet leiden tot enige aanspraak in welke
vorm dan ook voor eventuele gevolgen door het geheel of gedeeltelijke gebruik
ervan. De toepasbaarheid van de software dient door de koper bepaald te
worden.
Artikel 7 – Klachten
Klachten moeten binnen de acht datum na factuurdatum schriftelijk aan JB-signs
medegedeeld worden.
Artikel 8 - Voorschotten
Bij de bestelling kan gevraagd worden een voorschot van 1/3 van het
bedrag te betalen, eenzelfde voorschot na de ontvangst van “goed voor
druk” en het saldo bij de levering.
Artikel 9 - Betaling
Vanaf de vervaldag brengt elke niet-betaalde factuur van rechtswege en zonder
ingebrekestelling een rente op, gelijk aan de wettelijke rentevoet verhoogd
met 2%. Wanneer de factuur in hoofdsom en rente niet betaald worden binnen
de 14 dagen na verzending van een aangetekende aanmaningsbrief, wordt de
schuld verhoogd met een bijkomende schadevergoeding, conventioneel
vastgesteld op 15% van het op de vervaldag verschuldigde bedrag met een
minimum van 50,00 euro. Bovendien heeft JB-signs dan het recht
onmiddellijke betaling te vragen van alle andere nog niet vervallen facturen en
van alle bedragen, waarvoor JB-signs uitstel van betaling toegestaan heeft aan
de opdrachtgever. JB-signs heeft dan bovendien het recht de uitvoering van
lopende contracten te schorsen tot de opdrachtgever de in dit artikel
omschreven voorschotten heeft betaald. De opdrachtgever wordt pas eigenaar
van de verkochte goederen nadat de verschuldigde sommen volledig betaald
zijn. De risico’s die de goederen kunnen lopen vallen evenwel ten laste van de
opdrachtgever zodra zij te zijner beschikking worden gesteld.
Artikel 10 - Reproductie- en eigendomsrechten
Gezien de wettelijke bepalingen op gebied van artistieke en industriële
eigendom en oneerlijke mededinging, blijven al de door JB-signs ontworpen
modellen, schetsen, logo, grafische ontwerpen, software programma’s, enz.
welke ook de gebruikte techniek is, onze uitsluitende eigendom en mogen niet
nagemaakt noch nagedrukt worden. Bij niet betaling van ontwerpen en
andere, blijven die de eigendom van JB-signs. Schriftelijke toestemming of bij
betaling van openstaande facturen geven de klant het recht op zijn ontwerp.
Artikel 11 - Toepasbaarheid van het Belgisch Recht
Alle geschillen welke ontstaan tussen verkoper en koper zullen door een door de
verkoper of door zijn rechtsopvolger aan te wijzen rechter worden behandeld,
voor zoveel de Wet zich daar niet tegen verzet. Het Belgisch Recht is van
toepassing op deze overeenkomst.

