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ALGEMENE AAN- EN VERKOOPSVOORWAARDEN 
PROFESSIONELEN 

Dit zijn de algemene verkoops-, leverings- en onderhoudsvoorwaarden van Van Roey Automation NV, 
vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel in België te Steenweg op Antwerpen 101, 2300 
Turnhout, ingeschreven onder BTW BE 0457.553.651. 
 
Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele overeenkomsten die de Klant sluit met één van de 
volgende ondernemingen: 

• Van Roey Backoffice BVBA 
• Servicenter Webstore BVBA 
• Logiqstar Belgium BVBA 
• Logiqstar International BVBA 
• Data Center Kempen BVBA 

Hierna te noemen VanRoey.be. 
 

1. ALGEMEEN 

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, leveringen, 
transport en facturatie uitgaande van VanRoey.be, en op alle overeenkomsten tussen enerzijds VanRoey.be 
en anderzijds de Klant, niet-consument, voor zover er niet uitdrukkelijk en schriftelijk is van afgeweken. Deze 
voorwaarden primeren altijd op voorwaarden die van een andere contractspartij of van een derde uitgaan, 
tenzij en slechts voor zover uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen partijen. 
 
1.2. Per afzonderlijk product, of per afzonderlijke dienst kunnen er ook bijzondere voorwaarden met 
product- of dienstspecifieke bepalingen alsook contractvoorwaarden van toepassing zijn, in geval van 
tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en de bijzondere voorwaarden van de goederen- of 
dienstspecifieke overeenkomst primeren de bijzondere voorwaarden op de Algemene Voorwaarden. 
 
1.3. Ingeval de Klant voor niet-professioneel gebruik beroep wenst te doen op de producten en/of diensten 
van VanRoey.be, dient hij deze hiervan voorafgaandelijk schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de Klant 
nalaat om dit voorafgaandelijk te melden zal deze onherroepelijk worden beschouwd als zijnde een 
professionele gebruiker, handelend in het kader van zijn beroepswerkzaamheden, ongeacht het al dan niet 
gebruiken van een BTW-nummer. 
 

2. AANBIEDINGEN – OFFERTES 

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van VanRoey.be, alsmede de door haar verstrekte gegevens, zijn steeds 
vrijblijvend, gelden slechts ten titel van inlichting en binden VanRoey.be niet. De in offertes opgegeven 
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prijzen gelden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, gedurende dertig (30) dagen vanaf de datum 
van de offerte. 
 
2.2. Een bestelling/opdracht van de Klant is slechts contractueel bindend voor VanRoey.be indien 
VanRoey.be de inhoud hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. In hoofde van de Klant maakt elke 
bestelling/opdracht onmiddellijk een contractueel bindend aanbod uit, ook voor de schriftelijke aanvaarding 
ervan door VanRoey.be. Het aanwenden en/of bewaren door de Klant van om het even welk product dan 
wel de uitvoering van diensten door of met medeweten van de Klant, geldt als voldoende bewijs van de 
bestelling ervan door de Klant, als de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden en als toestemming 
om de desbetreffende producten en/of diensten te factureren. 
 

3. SPECIFICATIES/ PERSONEEL 

3.1. VanRoey.be behoudt zich het recht om ten allen tijde wijzigingen en aanvullingen aan te brengen aan 
de eerder door haar gecommuniceerde productspecificaties of de vooropgestelde dienstverlening, in het 
geval deze het gevolg zijn van de technische evolutie van de producten/diensten of economische 
voorwaarden. VanRoey.be waarborgt bij een eventuele gewijzigde productspecificatie zo gelijkwaardig 
mogelijke functionaliteiten en prestaties van het geleverde product of de geleverde dienst. 
 
3.2. VanRoey.be behoudt zich het recht te bepalen welke medewerkers worden toegewezen aan een 
opdracht, alsook om deze medewerkers te vervangen gedurende de opdracht. In overeenstemming met 
Artikel 31 §1 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en de 
terbeschikkingstelling van werknemers aan gebruikers, mogen de Klant, diens werknemers of agenten geen 
instructies geven aan werknemers van VanRoey.be en dienen ze zich ervan te onthouden om enige vorm 
van gezag over de werknemers van VanRoey.be uit te oefenen. De gevolgen van een overtreding van dit 
verbod zijn voor rekening van de Klant. De Partijen aanvaarden en erkennen uitdrukkelijk dat de tussen hen 
tot stand gebrachte relatie een relatie is van twee onafhankelijke rechtspersonen. De partijen nemen alle 
wettelijke, sociale, fiscale en commerciële verplichtingen in acht die van toepassing zijn op onafhankelijke 
ondernemingen. 
 

4. AFWERVINGSVERBOD 

4.1. De Klant verbindt zich ertoe noch direct noch indirect werknemers of gewezen werknemers van 
VanRoey.be of van haar dochter- of zustermaatschappijen in dienst te nemen of aan te stellen als 
consultant. Deze bepaling geldt zowel gedurende de Overeenkomst als gedurende een termijn van 
vierentwintig (24) maanden na afloop van de Overeenkomst. De termijn welke in de Overeenkomst is 
voorzien zal hiervoor bepalend zijn. 
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4.2. In geval van inbreuk op deze clausule zal de Klant aan VanRoey.be een forfaitaire schadevergoeding 
betalen die gelijk is aan 12 maanden brutoloon van de werknemer of de ex-werknemer, zoals de laatste is 
betaald door VanRoey.be en dit met een minimum van vijfentwintigduizend (25.000) euro. 
 

5. PRIJZEN 

5.1. De prijzen van VanRoey.be zijn gebaseerd op de op het ogenblik van de aanbieding/offerte geldende 
waarden van lonen en materialen, koersen van buitenlandse valuta’s, invoerrechten, heffingen en 
belastingen. 
 
De prijzen voor de betalende diensten worden vastgesteld in de offerte en/of in de 
dienstverleningsovereenkomst tussen VanRoey.be en de Klant. Zij worden uitgedrukt in euro of in de munt 
overeengekomen tussen de partijen. De prijzen worden vastgesteld op basis van een uur-/dagtarief dat kan 
verschillen naargelang het niveau van de uit te voeren diensten. 
 
De prijzen zijn gesteld Ex Works: BTW en andere belastingen of heffingen, kosten voor communicatie, 
vertaling, opleiding, verplaatsing en verblijf, en in het algemeen aantoonbare voorschotten, zijn niet 
inbegrepen in begrote prijzen of tarieven, tenzij uitdrukkelijk anders werd bepaald. 
 
Behoudens andersluidende overeenkomst zijn de verzendingskosten niet in de prijs begrepen. 
Kosten voor spoedbestellingen, spoedleveringen of -interventies zijn altijd ten laste van de Klant. Alle 
bijkomende leveringen van diensten, op aanvraag van de Klant door VanRoey.be verricht, worden 
onmiddellijk, afzonderlijk aan de Klant gefactureerd aan de op dat moment algemeen geldende tarieven. 
Iedere levering van goederen of diensten moet gezien worden als een afzonderlijke transactie. Promoties 
welke betrekking hebben op die levering hebben dan ook geen invloed op voorgaande of nog te volgen 
leveringen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 
 
5.2. VanRoey.be behoudt zich het recht om de tarieven van haar producten en diensten jaarlijks aan te 
passen. Wanneer de levering van alle goederen en/of diensten niet plaatsvindt op het moment van sluiten 
van de overeenkomst, kan de aangegeven prijs door VanRoey.be worden gewijzigd indien één of meer van 
de samengestelde kostprijselementen wijzigen, bijvoorbeeld in geval van een prijsverhoging door de 
fabrikant of toeleverancier. Indien de prijs hierdoor met 20% of meer stijgt, kan de Klant het contract binnen 
de vijf (5) werkdagen na de bekendmaking van de nieuwe prijs, zonder enig recht op schadevergoeding, 
opzeggen bij aangetekend schrijven voor die goederen, die na het in voege treden van de nieuwe prijs 
moeten worden geleverd. Hiervoor reeds betaalde sommen worden teruggestort. Indien de Klant niet 
reageert binnen bovenvermelde periode van vijf (5) werkdagen, impliceert dit zijn akkoord met de levering 
aan de aangepaste prijzen. 
 
Licentievergoedingen en andere vergoedingen welke bestaan uit recurrente betalingen, worden jaarlijks 
geïndexeerd op basis van de volgende formule: 
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Nieuw Bedrag = Oud Bedrag x (0,2 + 0,8 x (Nieuwe Index/Aanvangsindex)) 

Oud bedrag staat hierbij voor bedrag in het begin van de contractuele periode voorafgaand aan de 
inwerkingtreding van de indexering. De index die in deze formule wordt bedoeld is de “Agoria Loonkosten 
Index (nationaal gemiddelde)”, de Agoria index genoemd. Deze indexatie heeft geen betrekking op het 
aanbod van leveranciers van VanRoey.be waardoor eventuele prijsschommelingen van leveranciers te allen 
tijde kunnen worden doorgerekend aan de Klant. 
 
Een prijsaanpassing op basis van de bovenstaande formule geeft de Klant niet het recht de Overeenkomst te 
beëindigen zonder opzeggingsvergoeding. 
 
5.3. In het geval dat een fundamentele wijziging van de economische omstandigheden (zoals maar niet 
beperkt tot koerswijzigingen, schaarste op de markt enzovoort) tot gevolg heeft dat de uitvoering van de 
overeenkomst voor VanRoey.be een onredelijke of onevenredige last met zich meebrengt, zullen de partijen 
heronderhandelen om samen een billijke wijziging van de overeenkomst overeen te komen. 
 

6. LEVERING 

6.1. De levering van goederen door VanRoey.be gebeurt Ex Works. De risico’s verbonden aan de apparatuur 
gaan over op de Klant op het ogenblik van de levering. De Klant verzekert de risico’s op zijn kosten. 
 
6.2. De door VanRoey.be vooropgestelde leveringstermijnen zijn indicatief en binden VanRoey.be niet. Alle 
tijdschema’s, termijnen en leveringsdata welke door VanRoey.be worden voorzien, zijn opgesteld in kader 
van veronderstellingen die VanRoey.be hiervoor in aanmerking neemt. Vertraging in de levering geeft geen 
recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst. De uitvoering is afhankelijk van een 
aantal onzekere factoren en deze tijdschema’s, termijnen en/of leveringsdata vormen bijgevolg een 
indicatieve benadering. 
 
Elke klacht omtrent de levering, de staat, de werking en de conformiteit van goederen en/of diensten moet 
aan VanRoey.be binnen de vijf (5) werkdagen na de levering per aangetekend schrijven betekend worden, 
op straffe van verval. 
 

7. GEBRUIKSRECHTEN EN LICENTIES 

7.1. Het door de Klant verschuldigde bedrag voor het gebruiksrecht van de door VanRoey.be ontwikkelde 
toepassingssoftware heeft betrekking op de gebruikslicentie van de toepassing en op het wettelijk 
onderhoud van deze toepassing. 
 
Zijn evenwel niet inbegrepen, de aanpassingen in de op de programmatuur toepasselijke wetgeving, die zo 
ingrijpend zijn dat de architectuur van de programmatie fundamenteel dient te worden aangepast, of 
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waarbij diverse programmamodules grotendeels dienen herschreven te worden. In dergelijke gevallen zullen 
afzonderlijke regelingen met de gebruikers worden uitgewerkt. De kosten voor dergelijke aanpassingen 
kunnen doorgerekend worden aan de Klant. 
 
7.2. Het volledig opnieuw programmeren van toepassingen ingevolge gewijzigde technologische 
omstandigheden is evenmin in de onderhoudskosten begrepen. 
 

8. INSTALLATIES EN INTERVENTIES 

8.1. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen zal de Klant zelf zorg dragen voor installatie van de 
producten. Ingeval van installatie door VanRoey.be zal de Klant alle voor de uitvoering van de prestaties 
nodige faciliteiten (zoals o.m. vrije toegang tot de producten en de daarmee verbonden producten, 
documentatie voor het stellen van de diagnose, elektrische stroom, telefoon, aanwezigheid van de Klant of 
een door de Klant aangeduid of aangesteld persoon die de producten persoonlijk gebruikt en op de hoogte 
is van de noden van de Klant, …) ter beschikking stellen. Installatie die niet kan doorgaan omwille van het 
ontbreken van voornoemde faciliteiten, zal door VanRoey.be afzonderlijk gefactureerd worden. 
 

9. BETALING 

9.1. Alle betalingen dienen te gebeuren binnen de dertig (30) dagen na de factuurdatum, tenzij er op de 
factuur een andere betalingstermijn is voorzien, zonder enige aftrek of schuldvergelijking, tenzij anders 
schriftelijk overeengekomen. 
 
Alle huidige en toekomstige belastingen en bijkomende heffingen en kosten, van welke aard ook, 
verbonden aan de uitvoering van de opdracht, zijn ten laste van de Klant. 
 
9.2. Facturen dienen betwist te worden binnen een periode van acht (8) weekdagen vanaf hun dag van 
uitgifte, zoniet zullen ze worden beschouwd als geaccepteerd. Indien een gedeelte van een factuur ter 
goeder trouw wordt betwist, dan zal het onbetwiste gedeelte onmiddellijk betaald worden. Na afhandeling 
van de betwisting, zullen alle bedragen die verschuldigd zijn aan VanRoey.be worden betaald met inbegrip 
van de lager vermelde interesten, en zulks te rekenen vanaf de dag waarop de bedragen verschuldigd 
waren. 
 
9.3. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag is op het factuurbedrag, van rechtswege en zonder 
voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlintrest van acht (8) % op jaarbasis verschuldigd vanaf de 
vervaldag tot op de dag der volledige betaling. Bovendien zal ingeval van niet-betaling, van rechtswege en 
zonder voorafgaande ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van tien(10) % 
van de hoofdsom, inclusief BTW, met een minimum van €500 dit onder voorbehoud van een hogere 
schadevergoeding indien een grotere schade wordt aangetoond. 
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Alle relevante invorderingskosten die door VanRoey.be zijn gemaakt, naar aanleiding van de 
betalingsachterstand, zijn ten laste van de Klant. 
 

10. EIGENDOMSVOORBEHOUD 

10.1. De eigendom van de geleverde goederen gaat slechts over op de Klant, wanneer deze aan al zijn 
verplichtingen ten aanzien van VanRoey.be heeft voldaan. De eigendomsoverdracht zal dan ook pas 
plaatsvinden na betaling van het geheel der schuldvorderingen ontstaan uit de handelsbetrekking met de 
koper. Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op de Klant is overgegaan, is deze niet 
gerechtigd de geleverde goederen te vervreemden, te verpanden of met een zakelijk recht te bezwaren. 
 

11. INTELLECTUELE EIGENDOM 

11.1. In het kader van de uitvoering van diensten kan VanRoey.be drie vormen van software leveren: 

• Software die eigendom is van derden 
• Standaardsoftware die eigendom is van VanRoey.be 
• Software op maat die door VanRoey.be voor de Klant wordt ontwikkeld. 

11.2. De intellectuele eigendomsrechten, van welke aard ook, die door VanRoey.be wordt bekend gemaakt 
aan de Klant in het kader van de uitvoering van de opdracht, blijven eigendom van VanRoey.be of de 
derde-leverancier. De Klant garandeert dat alle documentatie en inlichtingen die door hem aan VanRoey.be 
werden verstrekt met het oog op de uitvoering van de opdracht en het gebruik ervan vrij is van intellectuele 
rechten van derden, en vrijwaart VanRoey.be tegen elk verlies, schade, kosten, uitgaven of andere 
vorderingen die voortvloeien uit een inbreuk op de intellectuele rechten van derden. 
 
De Klant erkent dat de intellectuele eigendomsrechten van welke aard ook met betrekking tot de generieke 
kennis en knowhow die door VanRoey.be wordt ter beschikking gesteld bij de uitvoering van de opdracht, 
de eigendom is van VanRoey.be of van derde-leveranciers en haar eigendom blijft. De Klant krijgt een niet-
overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht op de software, onder de voorwaarden van de 
softwareontwikkelaar. De Klant heeft niet het recht om aanpassingen of wijzigingen aan te brengen aan de 
software en evenmin om de software bij derden te verspreiden of door derden te laten gebruiken zelfs niet 
indien hij over de broncode beschikt. De Klant zal de software enkel gebruiken voor zijn interne 
bedrijfsvoering, en zal de software niet in sub-licentie geven, noch distribueren, noch de software op een 
andere wijze ter beschikking stellen van een derde, een partner of aanverwant bedrijf of controlerende 
vennootschap. 
11.3. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen blijven de intellectuele eigendomsrechten op de 
resultaten van de opdracht de eigendom van VanRoey.be. Zelfs indien anders wordt overeengekomen, 
gaan de intellectuele eigendomsrechten op de resultaten van de opdracht pas over op het ogenblik van de 
volledige betaling van alle facturen in verband met deze opdracht. 
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11.4. Ingeval software die eigendom is van derden rechtstreeks door de Klant van de derde-leverancier wordt 
aangekocht dan wel door VanRoey.be wordt geleverd, zijn de leveringsvoorwaarden, licenties, garanties, 
voorwaarden van ondersteuning en andere contactuele voorwaarden toepasselijk die de derde-leverancier 
oplegt. VanRoey.be zal in dit verband geen aanvullende verplichtingen accepteren. De Klant dient zelf tijdig 
kennis te nemen van deze voorwaarden, die hij accepteert en ondertekent. 
 
11.5. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in een Bijzondere Overeenkomst, zijn in een licentieprijs geen 
leveringskosten, noch installatiekosten, noch training, noch bijzondere documentatie, noch andere aan de 
software gerelateerde diensten inbegrepen. Indien VanRoey.be krachtens een Bijzondere Overeenkomst 
software installeert zal deze bij de beëindiging van de installatie als aanvaard worden beschouwd. 
 

12. OVERMACHT 

12.1. VanRoey.be zal in geval van overmacht, zoals doch niet beperkt tot bv. oorlog, mobilisatie, oproer, 
staat van beleg, staking of uitsluiting, brand, bliksem, overspanning, gehele of gedeeltelijke stagnatie van het 
communicatieapparaat, ziekte of ongeval onder het personeel van VanRoey.be, storingen in het 
serverlokaal, problemen bij externe hostingsdiensten, bedrijfsstoornis, volledig of gedeeltelijk lamleggen of 
hinderen van haar systemen door hackers of virussen, of tekortkoming vanwege de leveranciers van 
VanRoey.be, steeds het recht hebben om hetzij haar verbintenissen op te schorten zolang de 
overmachtssituatie duurt, hetzij, indien de overmacht meer dan zes maanden duurt, de koop van 
rechtswege te ontbinden, zonder dat VanRoey.be in één van beide gevallen tot schadevergoeding 
gehouden is. 
 

13. VERBREKING 

13.1. In het geval dat de overeenkomst eenzijdig verbroken wordt door de Klant, zal hij een 
schadevergoeding verschuldigd zijn aan VanRoey.be gelijk aan 25% van de overeengekomen prijs onder 
voorbehoud van een hogere vergoeding wanneer hogere schade wordt aangetoond. Dit niet tegenstaande 
het recht van VanRoey.be om een hogere schadevergoeding te vorderen op basis van de product specifieke 
overeenkomst. 
 
13.2. VanRoey.be kan de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder inachtneming van 
enige opzeggingstermijn of vergoeding verbreken indien: 

• de Klant in staat van faillissement wordt verklaard 
• de Klant onder voorlopig bewind wordt gesteld 
• door derden bewarend of uitvoerend beslag wordt gelegd op alle of gedeelten der goederen van 

de Klant 
• de Klant zijn verbintenissen niet nakomt 
• de solvabiliteit van de Klant op enige andere wijze in het gedrag komt, waardoor de continuïteit van 

de dienstverlening niet langer gegarandeerd is 
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• de Klant een daad stelt die de reputatie van VanRoey.be ernstig kan schaden 
• de bovenvermelde bevrijdende omstandigheden langer duren dan 30 kalenderdagen. 

Dit niettegenstaande het recht van VanRoey.be om een schadevergoeding te vorderen voor de schade die 
zij heeft geleden. 
 
13.3. VanRoey.be zal bij wanbetaling tevens gerechtigd zijn om zonder ingebrekestelling en van rechtswege 
alle verdere leveringen aan de Klant op te schorten en/of de lopende overeenkomsten ontbonden te 
verklaren, en de geleverde producten onverwijld op kosten van de afnemer te doen ophalen en 
schadevergoeding te vragen. 
 

14. AANVAARDING EN GARANTIE 

14.1. Een klacht of protest tegen de factuur kan slechts in aanmerking genomen worden indien deze 
schriftelijk gebeurd binnen een termijn van acht (8) dagen vanaf de factuurdatum. Alle producten, werken en 
diensten worden bij hun levering geacht aanvaard te zijn door de Klant. 
 
14.2. De juistheid van de levering of dienst moet bij ontvangst nagezien worden door de koper, die 
onmiddellijk bij levering dient na te gaan of, o.m., de kwaliteit en kwantiteit overeenstemt met de door hem 
gestelde eisen en de aanduiding op de verzendnota of leverbon. De betaling van de geleverde producten 
en diensten houdt in dat de afnemer de conforme levering aanvaard. 
 
Het ondertekenen van het leveringsbewijs van VanRoey.be, of van de door VanRoey.be aangestelde 
vervoerder of leverancier, betekent een aanvaarding van de goederen in de staat waarin deze zich 
bevinden. Indien de Klant de goederen aankoopt, en afhaalt, in één van onze vestigingen zal de betaling, of 
de ondertekening van de factuur of een ander document, de aanvaarding inhouden van de goederen in de 
staat waarin deze zich bevinden. Indien de Klant een afwijking vaststelt moeten deze zo specifiek mogelijk 
vermeld worden op het desbetreffende vervoersdocument. 
 
14.3. Elke waarborg wegens al of niet verborgen gebreken van goederen beperkt zich tot de vervanging of 
herstelling van de gebrekkige koopwaar, zoals gewaarborgd door de fabrikant. Geen enkele andere 
schadevergoeding of terugbetaling van kosten of van interesten kan daarnaast gevorderd worden. 
Verbruiksproducten zoals doch niet limitatief, batterijen, inktpatronen/toners en fusers zijn uitgesloten van 
enige waarborg. 
 
14.4. Alle goederen geleverd door VanRoey.be zijn gedekt door de garantie gegeven door de fabrikant. 
Tijdens deze periode kunnen de goederen, in geval van niet werking, worden geruild volgens de 
voorwaarden van de fabrikant. Deze goederen dienen steeds door de koper in de originele verpakking, en 
samen met de originele aankoopbewijzen, te worden teruggezonden. Blijken de goederen na controle door 
de fabrikant niet defect te zijn zal de Klant de door VanRoey.be gemaakte kosten moeten vergoeden. 
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14.5. Diensten worden geacht aanvaard te zijn indien de opgeleverde diensten niet worden betwist binnen 
een periode van vijf (5) werkdagen. Deze bepaling is van toepassing, tenzij de dienstspecifieke 
overeenkomst een ander aanvaardingsmechanisme hanteert. 
 

15. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING 

15.1. VanRoey.be zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige schade welke verband houdt met het 
gebruik van de door haar geleverde producten of van de daarmee verband houdende informatie en/of 
documentatie, noch voor enige andere schade welke niet het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van 
een fout van VanRoey.be, zoals, doch niet beperkt tot, communicatiekosten, inkomstenverlies, vorderingen 
van derden, verlies van gegevens, schade en/of defecten te wijten aan materialen of informatie verstrekt 
door de Klant of door derden. 
 
15.2. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, betreffen de diensten van VanRoey.be 
middelenverbintenissen. De Klant staat zelf in voor de juistheid en de volledigheid van de door hem 
verstrekte documentatie en inlichtingen. VanRoey.be kan bij de uitvoering van de diensten slechts 
aansprakelijk worden gesteld voor haar eigen zware fout. 
 
15.3. In geen geval zal VanRoey.be aansprakelijk zijn voor gebreken in het materiaal, de hardware, de 
randapparatuur of -software waarin de door haar geleverde producten werden geïmplementeerd door of 
op instructies van de Klant. 
 
15.4. De aansprakelijkheid van VanRoey.be met betrekking tot rechtstreekse schade zal beperkt zijn tot 
herstel in natura. Indien geen herstel in natura meer mogelijk is, zal de aansprakelijkheid van VanRoey.be 
beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval gedekt is door de verzekering BA uitbating en/of 
BA na levering van VanRoey.be. Indien, om welke reden ook, geen dekking onder de verzekering BA 
uitbating en/of BA na levering kan worden ingeroepen, is iedere aansprakelijkheidsvordering in hoofdsom, 
interesten en kosten, beperkt tot de helft van het bedrag dat de Klant heeft betaald voor de onder de 
relevante overeenkomst verkochte producten of diensten, voor recurrente diensten betreft het de betalingen 
gedurende drie (3) maanden voorafgaand aan het betrokken schadegeval. 
 
15.5. De Klant verklaart door VanRoey.be volledig op de hoogte te zijn gebracht inzake karakteristieken, 
bediening, gebruiksmogelijkheden en -beperkingen van de apparatuur en/of software, alsook inzake de 
problemen van aanpassing, installatie/integratie en uitbreiding die zich kunnen stellen, en ziet af van elke 
claim tegen VanRoey.be terzake. 
 
VanRoey.be is niet verantwoordelijk voor de keuze en de geschiktheid van de apparatuur en/of software om 
de beoogde resultaten te bekomen. 
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15.6. Bij installaties of prestaties door VanRoey.be i.v.m. connectiviteit naar buiten toe, kan VanRoey.be in 
geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van connecties, noch voor 
“hacking”, misbruik van informatie, beschadiging of verlies van gegevens, de inhoud van de website(s) van 
de Klant en de conformiteit ervan met bestaande wetgeving en reglementering, kwaliteit van de 
telefoonverbinding of de gehuurde lijn, e.d. 
 
15.7. Kosten aangerekend door derden, kunnen op geen enkele manier op VanRoey.be verhaald worden 
tenzij mits voorafgaand schriftelijk akkoord. 
 

16. CONFIDENTIALITEIT 

16.1. In het kader van de dienstverlening zullen de partijen in contact komen met vertrouwelijke informatie 
van elkaar. Partijen zijn dan ook verplicht om strikte geheimhouding in acht te nemen met betrekking tot alle 
vertrouwelijke informatie die zij verkrijgen door middel van de uitvoering van de overeenkomst, dit zowel 
gedurende de uitvoering van de overeenkomst als na de beëindiging van de overeenkomst. 
 
16.2. Partijen garanderen en maken zich sterk voor het naleven van deze confidentialiteitsverplichting door 
iedereen waarvoor zij verantwoordelijk zijn. 
 
16.3. Deze vertrouwelijke informatie mag niet publiek worden gemaakt of worden doorgegeven aan derde 
partijen. 
 
16.4. Deze bepaling is niet van toepassing op informatie: 

• die onderdeel is of zal uitmaken van het publieke domein of de literatuur, anders dan wegens 
verzuim van de andere partij; 

• die ontvangen is van een bonafide onafhankelijke derde op wie ten aanzien van dergelijke 
informatie geen verplicht tot geheimhouding rust. 

17. WEBVERKOPEN 

17.1. Voor de webverkopen via Webstore.be of VanRoey.be gelden onderstaande specifieke voorwaarden in 
de mate en voor zover deze afwijken van de overige algemene aan- en verkoopvoorwaarden VanRoey.be. 
 
17.2. De bestelling van de Klant via webstore leidt slechts tot een overeenkomst vanaf het ogenblik van de 
integrale betaling door de Klant op de door VanRoey.be aangegeven betaalwijze. 
 
17.3. De levering door VanRoey.be gebeurt ofwel door de overhandiging van de bestelde producten in de 
magazijnen van VanRoey.be (afhaling door de Klant) ofwel door verzending van de bestelde producten op 
het door de Klant opgegeven leveradres. 
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17.4. In het geval van verzending aan de Klant, zal de Klant, de verzendingskosten aan VanRoey.be 
verschuldigd zijn indien het bedrag van de via webverkoop aangekochte producten en diensten lager is dan 
€ 50, inclusief BTW. 
 

18. ELEKTRONISCHE FACTURATIE 

18.1. De facturen zullen elektronisch aangeleverd worden via het door de Klant gekozen afleverplatform. 
Indien de Klant zijn factuur toch op papier aangeleverd wil, dan kan dit via eenvoudig verzoek 
aan admin@vanroey.be. 
 

19. PRIVACY 

19.1. Op al onze overeenkomsten met de Klant zijn onze privacy voorwaarden van toepassing zoals de Klant 
deze kan terugvinden op onze website onder de voorwaarden https://www.vanroey.be/voorwaarden onder 
het tabblad ‘Privacy’. 
 
19.2. In die gevallen waar de overeenkomst de verwerking van persoonsgegevens omvat, en VanRoey.be zal 
optreden als verwerker, zal onze verwerkingsovereenkomst van toepassing zijn. De Klant beschikt over een 
periode van 14 kalanderdagen om opmerkingen te maken omtrent deze verwerkingsovereenkomst 
op privacy@vanroey.be . Indien de Klant nalaat een dergelijke opmerking te formuleren zal de 
overeenkomst dan ook onverkort van toepassing zijn. 
 
Deze bepaling omtrent de verwerkingsovereenkomst is van toepassing, tenzij de partijen uitdrukkelijk 
andere afspraken hebben gemaakt. 
 
De Klant kan de link naar de verwerkingsovereenkomst terugvinden 
op https://www.vanroey.be/voorwaarden onder het tabblad ‘GDPR’. 
 

20. BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT 

20.1. Op deze Algemene Voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen VanRoey.be en de Klant is 
uitsluitend het Belgische recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt 
uitgesloten. 
 
20.2. De bevoegde rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout, zijn uitsluitend 
bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen. 

mailto:admin@vanroey.be
https://www.vanroey.be/voorwaarden/?tab=privacy
mailto:privacy@vanroey.be
https://www.vanroey.be/voorwaarden/?tab=GDPR
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21. DEELBAARHEID 

21.1. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden of van de overeenkomst waarop ze van 
toepassing zijn onder het toepasselijke recht geheel of gedeeltelijk, onwettig, nietig of onafdwingbaar zou 
worden verklaard, dan heeft dit niet de nietigheid, ongeldigheid of onafdwingbaarheid van de overige 
bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of overeenkomst tot gevolg. 
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