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Verkoopsvoorwaarden / Terms Of Sale

Onderhavige verkoopsvoorwaarden zijn bindend voor de koper of de 
opdrachtgever vanaf bevestiging van het order.

1. Alle bezwaren of betwistingen nopens de inhoud van de factuur 
en de staat der geleverde goederen worden niet meer aanvaard 
vanaf de achtste dag na factuurdatum. Om geldig te zijn moet 
elke klacht ook schriftelijk gebeuren bij aangetekend schrijven en 
binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur of na ontvangst 
van de goederen.

 De gedeeltelijke benutting van de geleverde artikels heeft de aan-
vaarding van het geheel tot gevolg. Eventuele gebreken van een 
deel van het geleverd werk geven de opdrachtgever niet het recht 
tot afkeuring van de gehele partij doch slechts van de gebrekkig 
gedrukte goederen. Flexprinter is niet aansprakelijk voor directe of 
indirecte schade aan de klant zoals winstderving, die hier uitdruk-
kelijk wordt uitgesloten.

2. Onze facturen zijn contant betaalbaar op de zetel te Nazareth.
3. In geval van ongerechtvaardige niet-betaling op de vervaldag van 

de factuur zulks zondermeer ten gevolge van nalatigheid, zal het 
verschuldigde saldo van rechtswege verhoogd worden met 10% 
met een minimum van 50 euro en een maximum van 1.500 euro ten 
titel van conventioneel strafbeding, onverminderd andere kosten 
en zonder dat de ingebrekestelling vereist.

 Verder zal bij niet-betaling op de vervaldag van rechtswege en zon-
der ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn van 10% vanaf 
de vervaldag.

4. Bij geschil betreffende drukwerk beperken de verplichtingen van 
Flexprinter zich enkel tot het kosteloos herdrukken zonder enige 
bijkomende schadevergoeding.

5. De koper of opdrachtgever is ertoe gebonden de goederen te 
aanvaarden, tenzij bij niet-conformiteit die dient aangetoond te 
worden binnen de vijf werkdagen na levering en dit bij aangete-
kende brief.

6. De leveringstermijnen tussen de partijen afgesproken zijn steeds 
benaderend en niet bindend. Laattijdige leveringen kunnen geen 
aanleiding geven tot weigering of schadevergoeding en Flexprin-
ter zal naargelang de mogelijkheden daarvan de opdrachtgever 
verwittigen. Gevallen van overmacht en meer in het algemeen alle 
omstandigheden die de uitvoering van de opdracht verhinderen 
of vertragen of die geen buitengewone verzwaring veroorzaken 
van de nakoming van de opdracht ontheffen Flexprinter van iedere 
aansprakelijkheid en stellen haar in de mogelijkheid om naarge-
lang van het geval de verbintenis in te korten, hetzij de overeen-
komst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder 
dat zij tot schadevergoeding gehouden is. Ondermeer zal steeds 
als geldige reden voor vertraging of verbreking worden aanzien: 
oorlog, burgeroorlog, mobilisatie,onrust,stakingen, lock-out, zowel 
bij het bedrijf van Flexprinter als bij leveranciers, machinebreuken, 
brand, onderbreking van de transportmiddelen, bevoorradings-
moeilijkheden, beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door 
de overheid, die direct of indirect de exploitatie raken.

7. In geval van wanprestatie van de koper of opdrachtgever door 
niet-tijdige betaling van de factuur, heeft Flexprinter het recht de 
resterende goederen die dienen gedrukt te worden niet langer te 
drukken en de reeds gedrukte goederen niet langer te leveren tot 
volledige betaling van de openstaande facturen is gebeurd alsook 
de facturen voorwerp van resterende goederen worden vereffend.

8. Alle geschillen vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbank 
van Koophandel te Gent. Naar keus van Flexprinter kan zij ook 
elk geschil inleiden voor de rechtbank van, de woonplaats van de 
opdrachtgever of koper.

The present sales conditions are binding for the customer as from 
confirmation of the order.

1. All objections or disputes concerning the content of the invoice 
and the state of the delivered goods will not be accepted from the 
8th day after the invoice date. To be valid, every complaint must be 
delivered written with registered letter and within eight days after 
reception of the invoice and after reception of the goods.

 The partial utilisation of the supplied goods has as consequence 
the acceptance of the complete order. Any defects in a part of the 
delivered goods don’t give the client the right to reject the com-
plete order, but only of the deficient printed goods. Flexprinter is 
not responsible for direct or indirect damage to the customer like 
loss of profit, here expressly excluded.

2. Our invoices are payable in cash at the office at Nazareth.
3. In case of unjustified non-payment on the due date of the invoice 

so simply due to negligence, will increase the balance due by law 
to 10% with a minimum of 50 euros and a maximum of 1.500 euros 
by way of conventional penalty clause, without prejudice other 
costs and without the required notice. 
Further, in case of non-payment by the due date and without no-
tice of default, legally there will automatically be owed an interest 
of 10% as from the due date.

4. In case of dispute concerning the printed goods, Flexprinter his 
obligations are limited to the reprint (free of charge) without any 
additional compensation.

5. The customer is obligated to accept the goods, unless non-con-
formity. The non-conformity has to be proven within five working 
days after delivery and with registered letter.

6. The agreed delivery terms between parties are always approximate 
and non binding. Late deliveries can not be a subject of refusal or 
compensation and Flexprinter will notify the customer depending 
on his abilities. Cases of force majeure and more generally, all cir-
cumstances that prevent or delay the execution of the assignment 
of that do not cause extraordinary aggravation of the fulfillment of 
the assignment, release Flexprinter form any liability and enable it 
to, depending on the case, to shorten or to break the agreement 
or to suspend its implementation, without being obliged to pay 
compensation. Among other things, a valid reason for delays or 
disruptions will always be considered: war, civil war, mobilization, 
unrest, strikes, lock-out, both at the Flexprinter company and at 
suppliers, machine breaks, fire, interruption of means of transport, 
supply difficulties, restrictions or prohibitions imposed by the gov-
ernment that directly or indirectly affect operation.

7. In the event of non-performance of the customer due to late 
payment of the invoice, Flexprinter has the right to stop printing 
the remaining goods that need to be printed and no longer deliver 
the already printed goods until full payment of the outstanding 
invoices happened and the invoices subject to remaining goods 
are settled.

8. All disputes fall under the jurisdiction of the Commercial Court in  
Ghent. At the discretion of Flexprinter, it can also bring any dispute 
before the court of, the place of residence of the customer.


