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Algemene voorwaarden 

1. De hierna volgende voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen SOLUTIONS 4

MEDIA en de klant, die door de aankoop/bestelling bevestigt voorafgaand deze algemene

voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en aanvaard.


2. Iedere annulering van de overeenkomst dient door de koper te gebeuren per aangetekend schrijven. Naast de 
vergoeding voor de reeds geleverde prestaties is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 

20% van de waarde van de overeenkomst, tenzij SOLUTIONS 4 MEDIA een hogere schade aantoont. 


3. De leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden door partijen samen bepaald. 
 Vertraging in de levering en/of uitvoering kan nooit aanleiding geven tot enige boete, schadevergoeding of 
ontbinding van de overeenkomst. 


4. SOLUTIONS 4 MEDIA blijft eigenaar van de producten tot de volledige betaling ervan. 
 In afwachting hiervan is de klant niet gerechtigd de producten te vervreemden, onroerend te maken, in pand te 
geven of deze als zekerheid in de ruimste zin te gebruiken. 


5. Aangeboden licenties zijn geldig voor de periode voorzien in de licentie en worden

telkenmale voor eenzelfde periode verlengd, bij gebreke aan opzeg, die ten laatste drie

maanden voor de vervaldatum per aangetekend schrijven dient te worden gegeven.


6. De facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel, en dit binnen de

veertien dagen na factuurdatum, behoudens andersluidende overeenkomst.


7. Iedere 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 verschuldigd bedrag, met een minimum van €

60,00, zonder dat een ingebrekestelling vereist is.

Bovendien is van rechtswege een verwijlintrest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet overeenkomstig de 
wet van 2/08/2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelsattracties ten aanzien van de koper/
handelaar en

gelijk aan de algemene wettelijke intrest ten aanzien van de koper/consument, zonder dat hiertoe een voorafgaande 
ingebrekestelling vereist is. Elke begonnen maand wordt als een volledige maand beschouwd.

Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, intresten en schadevergoedingen 
om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.


Bijlage Algemene voorwaarden 
Solutions 4 Media BVBA �  / �1 2






8. In geval van niet naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen of 
schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft SOLUTIONS 4 MEDIA het recht om, zonder enige ingebrekestelling of 
gerechtelijke tussenkomst, de bijkomende leveringen en/of prestaties op te schorten, hetzij de overeenkomst als 
ontbonden te beschouwen onverminderd haar recht op schadeloosstelling.


9. Bij installatie is een tijdelijke licentie van 30 dagen voorzien om de systemen operationeel te brengen. Deze licentie 
wordt vervangen door de definitieve licentie zodra de desbetreffende facturen voldaan werd. Het vervallen van de 
tijdelijke licentie zal tot gevolg hebben dat het systeem niet meer operationeel is. Solutions 4 media is niet 
verantwoordelijk voor mogelijke schade door het niet operationeel zijn van systemen ten gevolge van het verlopen 
van de tijdelijke licentie.


Voor het met spoed activeren van systemen dient een administratieve kost van €75 op voorhand betaald samen met 
de openstaande bedragen.


10. Alle opmerkingen op diensten of leveringen moeten uiterlijk binnen de veertien

dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven aan SOLUTIONS 4 MEDIA worden overgemaakt met vermelding 
van reden van betwisting.


11. In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van de provincie Limburg afdeling Tongeren bevoegd.


12. Bij camerasystemen dient vanwege de hoge materiaalkost en het feit dat serienummers bij de fabrikant op klant 
worden geregistreerd (voor o.a. recht op verlengde garantie) een voorschot van 70% betaald.


13. Bestellingen worden verwerkt en afspraken ingepland nadat het voorschot werd ontvangen.


Handtekening voor akkoord:  ________________________________
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