
ALGEMEN VOORWAARDEN 

Artikel 1. Definities 

De onderstaande definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:  
1. Van Moorter Mike: eenmanszaak, met adres Gustaaf Papestraat 12 - 9300 Aalst, ingeschreven in de Kruispuntbank van 
Ondernemingen onder het nummer 0722 606 448.  
2. Klant: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die bij Van Moorter Mike producten aankoopt en/of aan Van Moorter 
Mike de opdracht geeft tot het verlenen van diensten.  
3. Partijen: klant en Van Moorter Mike.  
4. Product: het voorwerp van één of meerdere koopovereenkomsten bestaande uit de redactie en correctie van teksten, 
copywriting, leveren van content voor de invulling van websites, geven van opleidingen, verstrekken van advies en 
begeleiding.  
5. Koopovereenkomst: iedere overeenkomst waarbij Van Moorter Mike er zich toe verbindt eigendom van producten over 

te dragen en/of een dienst te leveren aan de klant. Deze klant verbindt er zich op zijn beurt toe de prijs daarvan te betalen. 

Artikel 2. Toepasselijkheid 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige koopovereenkomsten tussen Van 
Moorter Mike en de klant.  
2. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn enkel geldig als deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn 
overeengekomen.  
3. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op deze van de klant.  
4. De klant erkent kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden en aanvaardt ze in hun geheel. 

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst 

1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een bestelling schriftelijk werd aanvaard door zowel de klant als 
Van Moorter Mike. Van Moorter Mike en zijn klant komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van 
elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, op voorwaarde dat de beide partijen de 
bestelling aanvaarden. Het ontbreken van een gewone, digitale of elektronische gekwalificeerde handtekening doet niets af 
aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Van Moorter Mike 
gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.  
2. Van Moorter Mike heeft het recht een opdracht te weigeren als deze ingaat tegen de grondprincipes van de rechtstaat. 

Artikel 4. Prijzen 

1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief taksen. In het geval een rechtspersoon als klant optreedt, kan de prijs 
exclusief taksen worden aangeduid. Kennelijke, overduidelijke of evidente onjuistheden in de prijsopgave kan Van Moorter 
Mike, ook na de totstandkoming van de overeenkomst, corrigeren.  
2. De individuele productprijzen zijn steeds weergegeven zonder eventuele extra kosten ten laste van de klant, zoals 
verzendkosten. Van Moorter Mike houdt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar verplicht zich 
ertoe de prijzen toe te passen die zijn aangegeven op het moment dat de klant zijn bestelling plaatst.  
3. In de prijs inbegrepen is het recht van de klant om binnen redelijke termijn 2 correcties aan het product te vragen. 

Artikel 5. Betaling 

1. Klanten hebben de mogelijkheid te betalen per overschrijving. Cashbetalingen worden niet aanvaard.  
2.Geleverde prestaties moeten ten laatste 30 dagen na factuurdatum worden voldaan.  
Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling 
nalatigheidsintresten mee gelijk aan 1% per maand. Als de factuur onbetaald blijft gedurende 10 dagen na de aangetekende 
verzending van een ingebrekestelling, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10% van het factuurbedrag, met een 
minimum van 50 euro. Van Moorter Mike heeft evenwel het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien hij 
een hogere reële schade kan aantonen. Bovendien heeft Van Moorter Mike bij niet- of laattijdige betaling van het 
factuurbedrag recht op een vergoeding voor de gerechtelijke invorderingskosten, conform het recht op de gerechtskosten 
en het recht op de bijdrage in de erelonen en onkosten van advocaten.  
3. Ingeval van niet-betaling op de vervaldag, en na aangetekende ingebrekestelling, kan Van Moorter Mike te allen tijde 
opteren voor de rechtswege ontbinding van de overeenkomst ten laste van de klant, mits een aangetekende melding in die 
zin.  
4. Van Moorter Mike behoudt steeds de eigendom, met inbegrip van de intellectuele eigendom, van alle bestelde 

producten tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen uit deze overeenkomst, ongeacht of de levering reeds 

heeft plaatsgevonden. 

Artikel 6. Gegevens opdrachtgever 



1. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte informatie.  
2. Van Moorter Mike heeft het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de klant aan de 
in het eerste punt voorgenoemde verplichtingen heeft voldaan.  
3. De klant vrijwaart Van Moorter Mike voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige adresinformatie.  
4. Voor rekening en risico van de klant zijn de door Van Moorter Mike gemaakte extra kosten en extra uren, alsmede de 

overige schade voor de klant, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door de klant van de informatie die 

noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. 

Artikel 7. Levering 

1. Van Moorter Mike verwerkt iedere bestelling op een op voorhand afgesproken tijdstip.  
2. Leveringen vinden plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven elektronisch 
adres. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico over op de klant.  
3. Van Moorter Mike doet alles binnen zijn mogelijkheid om de overeengekomen levertijden te respecteren. Van Moorter 

Mike neemt echter geen verantwoordelijkheid voor leveringen die te laat komen of voor een bestelling welk verloren raakt 

door onvoorziene omstandigheden of door overmacht. 

Artikel 8. Offertes en bestellingen 

Alle offertes in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend en zonder enige verbintenis. Alle offertes zijn geldig gedurende één 

maand. De aanvaarding van een offerte door de klant gebeurt via e-mail. Een bestelling of een opdracht van de klant moet 

Van Moorter Mike steeds uitdrukkelijk aanvaarden. 

Artikel 9. Annulering 

Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen niet kan worden 

uitgevoerd, is de klant aan Van Moorter Mike een schadevergoeding verschuldigd van 20% van het totaalbedrag van de 

bestelling. 

Artikel 10. Klachten 

Elke klacht of elk protest moet, behoorlijk gemotiveerd, gebeuren per aangetekende brief en dit uiterlijk 14 kalenderdagen, 

na respectievelijk de uitvoering van de diensten of de factuurdatum; bij gebreke daaraan wordt de klant onherroepelijk 

geacht de factuur of de diensten zonder enig voorbehoud te hebben aanvaard en goedgekeurd. Als die termijn verstreken is 

zal de klacht of het protest niet langer ontvankelijk zijn. 

Artikel 11. Overmacht 

1. Indien partijen de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van 
overmacht, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat de partijen alsnog in staat zijn deze op de 
overeengekomen wijze na te komen.  
2. Als de in het eerste lid bedoelde situatie zich voordoet, hebben de partijen het recht om de overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, zonder dat enig recht op schadevergoeding bestaat.  
3. Onder overmacht wordt begrepen: de onvoorzienbaarheid of de (redelijke) onvermijdbaarheid waardoor de contractuele 

verplichtingen niet, niet tijdig, of niet behoorlijk kunnen worden uitgevoerd. Er wordt ook verwezen naar hetgeen de 

rechtspraak aanvaardt als zijnde overmacht. 

Artikel 12 Aansprakelijkheid en vrijwaringen  

1. Van Moorter Mike is niet aansprakelijk voor schade van de klant die ontstaat doordat de klant aan Van Moorter Mike 
onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.  
2. Van Moorter Mike is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade die het gevolg is van 
het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Van Moorter Mike.  
3. Van Moorter Mike is jegens de klant uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een 
(samenhangende serie van) toerekenbare zware fouten in de uitvoering van de opdracht.  
4. De klant is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen. Van Moorter Mike heeft het recht om de schade 
ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de uitgevoerde dienstverleningen of levering van 
producten.  
5. De klant vrijwaart Van Moorter Mike voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de klant 
aan Van Moorter Mike geen, onjuiste of onvolledige werkinformatie heeft verstrekt.  
6. De klant vrijwaart Van Moorter Mike voor aanspraken van derden (door Van Moorter Mike ingeschakelde medewerkers 

en derden inbegrepen) die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden welke het gevolg is van het 

handelen of nalaten van de klant of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie. 

Artikel 13. Geheimhouding 



Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere 

partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de 

overeenkomst. 

Artikel 14. Intellectuele rechten 

De intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de producten van Van Moorter Mike worden pas overgedragen aan de 

klant na volledige betaling van de factuur. 

Artikel 15. Opzegging 

1. Beide partijen kunnen op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen, op voorwaarde dat de opzegging per aangetekende 
brief ter kennis wordt gebracht van de andere partij. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is de 
klant het honorarium verschuldigd overeenkomstig de door Van Moorter Mike opgegeven uren voor dienstverlening die 
ten behoeve van de klant zijn verricht.  
2. Indien de klant tot opzegging is overgegaan, heeft Van Moorter Mike recht op vergoeding van de aan zijn kant ontstane 

en aannemelijk te maken winstderving, en recht op vergoeding van bijkomende kosten die Van Moorter Mike reeds heeft 

gemaakt. 

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 

1. De overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.  
2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde 

afhankelijk van de waarde van het geschil. 

Artikel 17. Nietigheden 

1. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden geheel of ten dele nietig, ongeldig en/of niet afdwingbaar mocht 
zijn ten gevolge van enige wettelijke bepaling, rechterlijke uitspraak of anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben 
voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden.  
2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, 

maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling automatisch 

gelden met de verstrekkendste of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is. 


