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Artikel 1  

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst 
afgesloten tussen de klant en Jolexco bvba(“de Dienstverlener”), met maatschappelijke zetel te 2243 
Pulle, Lindendreef 4, gekend bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 
0647.553.984.  Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende 
voorwaarden van de klant.  Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens 
wanneer deze voorafgaandelijke, schriftelijk en uitdrukkelijk door Jolexco bvba aanvaard zijn. 

 

Artikel 2  

De Dienstverleningsovereenkomst tussen de Dienstverlener en de klant komt geldig tot stand door 
de ondertekening van de offerte door de klant. 

 

Artikel 3 

De klant beschikt over een herroepingsrecht, zonder schadevergoeding of opgave van reden, 
gedurende een termijn van 14 dagen te rekenen vanaf de datum van ondertekening van de onder 
artikel 2 omschreven offerte. Bij gebreke aan uitoefening van dit herroepingsrecht binnen de 
voormelde termijn wordt de overeenkomst geacht definitief te zijn tot stand gekomen waarna de 
Dienstverlener de aan hem verleende opdracht zal uitvoeren in overeenstemming met de tussen 
partijen gemaakte afspraken.  

 

Artikel 4 

De facturen zijn, behoudens andersluidende overeenkomst, steeds betaalbaar op de 
maatschappelijke zetel van de Dienstverlener, in de in het betreffende factuur aangeduide munt en 
zonder korting. De facturen worden van rechtswege geacht te zijn aanvaard en gelden, op datum van 
de in het factuur bepaalde betalingstermijn, als formele ingebrekestelling, conform artikel 1139 BW 
zonder dat hiertoe enige bijkomende ingebrekestelling dient te worden verstuurd.  

Iedere factuur wordt beschouwd als aanvaard tenzij protest per aangetekend schrijven binnen de 
acht dagen.  Vanaf de vervaldag brengt het onbetaald gedeelte van onze facturen van rechtswege en 
zonder ingebrekestelling een verwijlrente van 12% per jaar op. 

 

Artikel 5 

De adviezen, opinies, schriftelijke stukken enz. uitgaande van de Dienstverlener maken deel uit van 
het exclusieve intellectuele eigendomsrecht van de Dienstverlener en mogen en geen geval gebruikt 
of gereproduceerd worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming 
van de Dienstverlener.  Voormelde documenten zijn eigen aan specifieke situaties en specifieke klant 
en kunnen derhalve niet zomaar getransponeerd of toegepast worden op andere situaties of andere 
personen, zonder een nieuwe analyse door de Dienstverlener. 
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Artikel 6 

De Dienstverlener gaat een inspanningsverbintenis/middelenverbintenis aan en geeft geen enkele 
garantie van welke aard ook met betrekking tot de geleverde diensten en kan slechts worden 
aangesproken voor zijn opzettelijke fout. 

De Dienstverlener zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid 
in acht nemen die van de betrokken professionele Dienstverlener mag worden verwacht.  Indien de 
klant aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van de Dienstverlener, die bij zorgvuldig 
handelen zou zijn vermeden, is de Dienstverlener voor die schade slechts aansprakelijk tot het 
bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de 
Dienstverlener wordt uitgekeerd.  Voor zover geen uitkering door de 
beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van de Dienstverlener 
beperkt tot een maximaal het factuurbedrag voor de desbetreffende opdracht over het laatste 
kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van de Dienstverlener sprake is van opzet. 

 

Artikel 7 

Alle geschillen voortvloeiend uit de tussen de klant en de Dienstverlener tot stand gekomen 
overeenkomst worden beheerst door het Belgisch Recht en vallen onder de bevoegdheid van de 
Rechtbank van het Arrondissement Turnhout. 

 


