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Bestelformulier AdValvas Peppol Gateway Connector 

 
 

Bedrijf * 
            

T.a.v.  
            

BTW nr (of KBO nr) * 
            

Adres  
            

  
  

    

  
  

            

Gebruikt facturatiekanaal  
Infinwebs           

  

      Prijs  75€ per kwartaal voor 250 documenten     

  vooruitbetaalbaar         

Email adres voor facturatie * 
            

  

      Voor akkoord (algemene 
voorwaarden bijgevoegd) 

  

      datum * 
            

verantwoordelijke * 
            

handtekening * 

            

  

       (*) verplichte informatie 

    
Gelieve  ingevuld en ondertekend te bezorgen aan Marco.Beyers@AdValvas-group.com

http://www.advalvas-group.com/
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ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ADVALVAS EUROPE 
1. Algemeen 

1.1 Alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen AdValvas Europe (hierna 
"AdValvas Europe" of “Verkoper” genoemd) en de klant geschieden volgens de 
algemene verkoopsvoorwaarden hierna bepaald tenzij anders schriftelijk 
overeengekomen tussen de betrokken partijen. De klant bevestigt dat hij de deze 
verkoopsvoorwaarden kent en aanvaardt. Bepalingen opgenomen in documenten 
uitgaande van de klant en die niet overeenstemmen met onderhavige algemene 
voorwaarden, zijn niet van toepassing. De klant verklaart uitdrukkelijk dat zijn algemene 
aankoopvoorwaarden niet van toepassing zijn op de huidige overeenkomst tussen 
AdValvas Europe en de klant. 
1.2 De niet uitoefening door AdValvas Europe van één van de rechten, geheel of 
gedeeltelijk, zoals bepaald in onderhavige algemene voorwaarden, betekent niet dat 
AdValvas Europe afstand doet van de uitoefening van dit recht, geheel of gedeeltelijk. 
1.3 In geval een clausule van de overeenkomst nietig is of onuitvoerbaar, zal dit geen 
afbreuk dan aan de rechtsgeldigheid van de overige clausules. 
2. Totstandkoming van het contract. 
Een bestelling is slechts bindend na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door 
AdValvas Europe. 
3 Levering – installatie – onderhoud – aanpassing van de dienstverlening 
3.1. De leveringstermijnen en termijnen van uitvoering zijn in hoofde van AdValvas 
Europe een middelenverbintenis en worden enkel verstrekt ten informatieven titel. Een 
eventuele vertraging kan nooit aanleiding geven tot verbreking van het contract of tot 
enige schadevergoeding.  

3.2. AdValvas Europe heeft het recht gedeeltelijke leveringen uit te voeren.  

3.3. Op voorwaarde dat er geen negatieve gevolgen zijn voor de goede werking van 
de installatie, behoudt AdValvas Europe zich het recht voor de bepalingen van de 
dienstverlening of van het product aan te passen of te wijzigen, zonder dat dit op 
enigerlei wijze de aansprakelijkheid van AdValvas Europe in het gedrang zou kunnen 
brengen. AdValvas Europe zal de klant naar best vermogen informeren met betrekking 
tot voornoemde aanpassingen en zal  de eventuele hieruit voor de klant voortvloeiende 
gevolgen zo veel mogelijk trachten te beperken. 

4. Risico overdracht en eigendomsvoorbehoud 
Het vervoer van de goederen gebeurt op risico van de klant en de transportkosten 
worden ten laste gelegd van de klant tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen door 
AdValvas Europe. AdValvas Europe kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van 
verloren of beschadigde goederen tijdens het transport. De geleverde goederen, aan het 
adres van de klant of elders, blijven op risico van de klant. De geleverde goederen, aan 
het adres van de klant of elders, blijven eigendom van AdValvas Europe tot aan de 
betaling van de volledige betaling van de prijs. 
5. Tarieven – Betaling - Klachten 
5.1. De prijzen zijn exclusief B.T.W. en/of andere (verkoops)taksen en douanekosten, 
tenzij anders overeengekomen. 

B.T.W. en/of andere (verkoops)taksen, met inbegrip van eventueel nieuwe taksen die 
tijdens de uitvoering van onderhavige overeenkomst zouden kunnen opgelegd worden, 
zullen doorgerekend worden aan de klant. 

5.2. De opgegeven prijzen zijn enkel geldig voor de overeengekomen periode of, in 
geval geen periode werd overeengekomen, voor een max. periode van zestig (60) dagen 
na de offertedatum. 

5.3. De facturen zijn betaalbaar binnen de dertign (30) dagen tenzij schriftelijk 
bedongen afwijkingen. Betalingen gebeuren via bankoverschrijving en dienen uitgevoerd 
te worden overeenkomstig de bepalingen van de onderhavige voorwaarden. De betaling 
is definitief wanneer het factuurbedrag onherroepelijk werd ontvangen door AdValvas 
Europe. Betalingen zijn vrij van enige korting of compensatie en alle bank, wissel- of 
andere kosten met betrekking tot de inning van de factuur door AdValvas Europe zullen 
aan de klant worden doorgerekend. 

5.4. Bij niet tijdige betaling zijn vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder 
ingebrekestelling moratoire interesten ten bedrage van 1,5 % per maand verschuldigd, 
berekend per dag vanaf de vervaldag tot aan de volledige betaling van alle 
verschuldigde bedragen met een min. van 50 Euro en een forfaitaire schadevergoeding 
voor o.a. administratieve kosten ten bedrage van 10% van het factuurbedrag. Zonder 
afbreuk te doen aan andere rechten van AdValvas Europe, zal de klant AdValvas 
Europe vergoeden voor de onkosten die door AdValvas Europe gedaan werden voor het 
incasseren van de verschuldigde bedragen in het kader van huidige overeenkomst. 

5.5. Bij ondertekening van de formele acceptatie van de orderbevestiging bevestigt de 
klant volledig tevreden te zijn met de geïnstalleerde software en/of diensten geleverd 
door AdValvas Europe. Om aanvaardbaar te zijn moeten alle overige klachten per 
aangetekend schrijven worden ingediend binnen een termijn van 7 kalenderdagen na het 
ontstaan van het feit dat aanleiding gaf tot de klacht. Bemerkingen geven de koper niet 
het recht om de bepaling op te schorten 

6. Aansprakelijkheid 
6.1. AdValvas Europe, inclusief haar werknemers, agenten en onderaannemers, zal  
haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst uitoefenen naar best vermogen 
en zoals van een normaal vakman op het gebied van de informatica technologie mag 
verwacht worden. 
6.2. AdValvas Europe, met inbegrip van haar werknemers, agenten en ondernemers, 
kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor : - de keuze, het gebruik en de door 
de klant bekomen resultaten in verband met de service noch met het niet 
overeenstemmen van de service met de verwachtingen van de klant; - kosten, 
vergoedingen of schade veroorzaakt door het feit dat de klant zijn verplichtingen niet kan 
nakomen in het kader van onderhavige overeenkomst; -  enige vorm van schade aan 
informatie, computerbestanden of gegevens te wijten aan het gebruik van de "service" 
door de klant; – voor enige eventuele indirecte of gevolgschade, noch voor enig 
rechtstreeks of onrechtstreeks verlies m.b.t. omzet, winst, extra kosten noch voor enige 
voorziening zelfs wanneer AdValvas Europe op de hoogte was dat dergelijke schade kon 
veroorzaakt worden. De klant zal AdValvas Europe vrijwaren voor alle kosten, 
vergoedingen, eisen, uitgaven of gerechtelijke acties voortvloeiende uit eisen door 
derden met betrekking tot de aansprakelijkheden opgesomd in huidige bepaling. 
6.3. Daar waar AdValvas Europe aansprakelijk is ten aanzien van de klant op basis 
van huidige overeenkomst, beperkt de aansprakelijkheid van AdValvas Europe zich tot 
de volgende bedragen : - 12.500 Euro, of – vijftig percent (50 %) van alle betalingen 
gedaan door de klant aan AdValvas Europe in het kader van huidige overeenkomst 
binnen een periode van twaalf (12) maanden voorafgaand aan de eis dewelke AdValvas 
Europe’s aansprakelijkheid in het gedrang heeft gebracht. De voormelde beperking is 
geldig voor elke eis afzonderlijk alsook voor de totaliteit van de eisen binnen iedere  
periode van twaalf (12) opeenvolgende maanden.  
6.4. In de mate enig  gegarandeerde dienstverlening niet zou zijn bereikt om redenen 
te wijten aan AdValvas Europe, is de klant gerechtigd om aanspraak te maken op de 
voorzieningen  bepaald in het toepasselijke gegarandeerde dienstverleningsgarantie  
7. Overmacht 
7.1. Geen van beide partijen kan aansprakelijk gesteld worden voor welke schade ook 
opgelopen door de andere partij in geval de betrokken partij haar verplichtingen in het 
kader van huidige overeenkomst niet nakomt ten gevolge van overmacht. 
7.2. Vallen onder overmacht, onvoorziene omstandigheden met betrekking tot 
personen en/of gebruikt materiaal of normaal gebruikt door de betrokken partijen ter 
uitvoering van huidige overeenkomst, en die van die aard zijn dat de uitvoering van de 
huidige overeenkomst onmogelijk wordt, of belaste en/of onevenredig duur zodanig dat 
de stipte naleving van de huidige overeenkomst redelijkerwijze niet kan verwacht worden 
vanwege de andere partij. Zullen beschouwd worden als overmacht, zonder enige 
beperking van de lijst, stakingen, blokkades van de firma, epidemies, natuurrampen en 
wettelijke en administratieve beperkingen. 
8. Toepasselijk recht  
8.1. De rechten van de partijen worden geregeld door de Belgische Wetgeving. 
8.2. Elk geschil dat zou kunnen ontstaan naar aanleiding van de uitvoering of de 
interpretatie van de overeenkomst valt onder de bevoegdheid van de Rechtbanken van 
Dendermonde. 
9. Wijzigingen. 
In het geval er zich wijzigingen met betrekking tot de bepalingen van de overeenkomst 
en/of de tarieven zouden voordoen, verbindt AdValvas Europe er zich toe de klant 
hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen, en in geval van wijzigingen van de 
tarieven binnen max. vijftien (15) dagen vóór de datum waarop zij van kracht worden. 
Indien de klant de nieuwe bepalingen en/of tarieven niet aanvaard, dient hij de 
overeenkomst te beëindigen bij aangetekend schrijven ten minste acht (8) dagen 
vooraleer de wijzigingen van kracht worden. 
10. Facturatie. 
Zie voorwaarden in de “verkoopsovereenkomst” en/of  “Orderbevestiging”. 
AdValvas Europe behoudt zich het recht voor haar facturen in factoring te geven. 
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