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In deze algemene voorwaarden worden de twee partijen hieronder genoemd
‘Mediamast’, branding agency en uitgever van de voorwaarden, en ‘Klant’, de klant
van Mediamast of eindgebruiker van een Mediamast-dienst.

1. OFFERTES

De geldigheid van de offerte bedraagt 30 dagen en omvat de elementen zoals
besproken tussen Mediamast en de Klant. Alle wijzigingen in de overeengekomen
opdracht op vraag van de Klant zijn ten laste van de Klant en zullen bijkomend
worden gefactureerd aan uurtarief. Bij de start van de samenwerking wordt een
voorschot van 15% gefactureerd, tenzij anders afgesproken. Elke orderbevestiging
door de Klant bindt hem aan de uitvoering hiervan door Mediamast en vervangt
eerdere mondelinge of schriftelijke akkoorden.

2. BETALING

Betalingen dienen te gebeuren binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij dit
schriftelijk anders werd overeengekomen, op een door Mediamast aangegeven
wijze en valuta. Facturen worden digitaal per e-mail verstuurd.
Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren uiterlijk binnen de 7 dagen
na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de
factuur te vermelden. Bij gebreke aan reactie na voormelde periode wordt de Klant
geacht in te stemmen met de facturatie, en kan deze er niet meer op terugkomen.
Bij gebreke aan tijdige betaling zal van rechtswege, zonder dat daartoe enige
ingebrekestelling vereist is, een verwijlinterest verschuldigd op de openstaande
bedragen van 1% per maand vanaf de factuurdatum, alsmede een forfaitaire
schadevergoeding van 10% op de openstaande bedragen verschuldigd, met een
minimum van 125,00 euro per factuur.

Waar?

Vraag!

Meer.
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3. AANSPRAKELIJKHEID

Mediamast gaat een inspanningsverbintenis aan en kan slechts worden
aangesproken voor zijn opzettelijke fout. In ieder geval is de schadevergoeding
die eventueel zou verschuldigd zijn door Mediamast steeds beperkt tot het bedrag
dat door hem voor de kwestieuze opdracht werd gefactureerd en ontvangen,
behoudens ingeval van opzet. Mediamast kan niet aansprakelijk worden gesteld
voor enige gevolgschade zoals verlies van verwachte winst, daling van omzet,
verhoogde operationele kosten of verlies van cliënteel die de Klant zou lijden ten
gevolge van enige fout of nalatigheid van Mediamast.

4. CONFIDENTIALITEIT

Mediamast verbindt zich tot algehele confidentialiteit en zal de door de Klant aan
hem verstrekte documenten, informatie en data strikt vertrouwelijk behandelen.
Partijen verbinden zich ertoe de (persoons-)data verkregen gedurende het verloop
van de samenwerking, zelfs na beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden
en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst. Behoudens het
formele verzoek van de Klant behoudt Mediamast zich het recht voor om na afloop
van de overeenkomst over het verloop ervan te berichten, zonder hierbij de rechten
van de Klant te schaden of confidentiële informatie te delen met derden.

5. ANNULERING

Elke annulering van het geheel of een gedeelte van het overeengekomen werk
dient schriftelijk te geschieden. In voornoemde gevallen, evenals bij ontbinding van
de overeenkomst ten nadele van Mediamast zal laatstgenoemde een forfaitaire
schadevergoeding van 30% op het overeengekomen totaalbedrag verschuldigd zijn
ter dekking van o.m. vaste en variabele kosten en winstderving, onverminderd het
recht van Mediamast om een hogere schade te bewijzen.

Waar?

Vraag!

Meer.
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6. NIETIGHEID

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige
bepalingen volledig van kracht blijven en zullen de Klant en Mediamast de nietige
bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de
nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

7. BETWISTING

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Hasselt en Pelt bevoegd.

Waar?

Vraag!

Meer.
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