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1. ONDERWERP 
Deze voorwaarden maken integraal deel uit van de schriftelijke overeenkomst. 
De klant wordt geacht deze voorwaarden te kennen en te aanvaarden. Deze 
voorwaarden primeren op de voorwaarden van de klant. Er kan enkel van 
afgeweken worden indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk wordt overeengekomen. 
 
2. PRIJSOFFERTES 
Onze prijsoffertes zijn gewoonlijk forfaitair en worden uitgedrukt in Euro 
(exclusief BTW). Elke offerte is vrijblijvend en heeft een geldigheidsduur tot 30 
dagen na offertedatum. Zij kunnen te allen tijde gewijzigd of herzien worden tot 
bij de totstandkoming van de schriftelijke overeenkomst.  
 
3. AANVAARDING VAN DE BESTELLING 
Iedere bestelling die aan DIFRACO wordt verstuurd, kan DIFRACO slechts 
verbinden in de mate dat DIFRACO haar akkoord vooraf en schriftelijk heeft 
bekend gemaakt. Het akkoord van DIFRACO kan niet verondersteld worden en 
DIFRACO behoudt zich het recht voor bestellingen van klanten te weigeren. 
 
4. BETALINGEN 
DIFRACO heeft te allen tijde het recht om facturen op te stellen voor de 
uitgevoerde prestaties, zelfs indien dit slechts gedeeltelijk prestaties betreffen. 
 
De facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum door storting op 
het rekeningnummer 103-0238764-18 (IBAN = BE50 1030 2387 6418 / BIC = 
NICABEBB) van DIFRACO, met maatschappelijke zetel te Ter Goedingen 20, 
9881 Bellem. 
 
Klachten met betrekking tot de facturen moeten binnen de acht werkdagen na 
factuurdatum bij omstandig aangetekend schrijven meegedeeld worden aan 
DIFRACO op voormelde maatschappelijke zetel. Bij gebreke daaraan, is er een 
onweerlegbaar vermoeden dat de factuur aanvaard werd. 
 
Bij gebreke aan tijdige integrale betaling zal van rechtswege en zonder enige 
ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn van 1% per begonnen maand op 
het uitstaande bedrag. 
 
Bovendien zal het bedrag van de factuur als dan van rechtswege en zonder enige 
ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 
15%, met een minimum van € 50. 
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5. ONDERAANNEMING 
DIFRACO mag éénzijdig beslissen een deel of het geheel van de diensten die 
haar wordt toevertrouwd in onderaanneming uit te geven. 
 
6. VERTROUWELIJK KARAKTER 
DIFRACO verbindt er zich toe alle inlichtingen die van de klant uitgaan en 
waarvan DIFRACO kennis zou van hebben, vertrouwelijk te behandelen. De door 
DIFRACO opgestelde documenten worden eveneens als vertrouwelijk beschouwd. 
DIFRACO mag evenwel, en dit met strikte naleving van de door de klanten 
vereiste anonimiteit, bepaalde niet-vertrouwelijke resultaten gebruiken in het 
kader van een informatie of een publicatie van algemene aard. 
 
7. WERFBORD 
De klant verleent DIFRACO de toestemming om een reclamebord van maximaal 
100x100cm op te hangen/te plaatsen op een zichtbare plaats aan de straatzijde 
van de werf gedurende de looptijd van de bouwwerken.  
 
8. GESCHIL 
Elk geschil dat zou kunnen ontstaan, kan uitsluitend beslecht worden door de 
rechtbank van het arrondisement Gent. 
 
 
 
 
 
 
 
 


