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ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Toepassingsgebied
Alle opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd in overeenstemming met deze algemene voorwaarden
(hierna “de Algemene Voorwaarden” genoemd) van Blend Interaction bvba., met maatschappelijke zetel
te Straatsburgdok – Noordkaai 21 – 2030 Antwerpen, geregistreerd in het rechtspersonenregister te
Antwerpen en met ondernemingsnummer 0892.545.597 (hierna “Blend” genoemd). Bij het verstrekken van
de opdracht aan Blend, gaat de Klant akkoord met deze voorwaarden. Alle opdrachten worden schriftelijk
verstrekt aan Blend.
2. Alle prijsopgaven zijn exclusief BTW.
3. Prijzen en betaling
3.1 Tenzij anders overeengekomen zijn alle prijsopgaven exclusief BTW.
3.2 De facturen van Blend worden maandelijks aangeboden en zijn betaalbaar in euro, zonder korting,
door de Klant 30 dagen na factuurdatum.
3.3 Opdrachten voor en bedrag van meer dan achtduizend (8000€) euro zullen als volgt gefactureerd
worden: 1/3 bij ontvangst van de orderbevestiging en 2/3 bij oplevering.
3.4 In geval van betwisting door de Klant van een factuur van Blend, dient de Klant deze schriftelijk, per
aangetekend schrijven, te protesteren binnen een termijn van 7 dagen na factuurdatum.
3.5 Elke factuur waarvan het bedrag door de Klant niet, of niet volledig werd vereffend op de vervaldag,
wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding gelijk aan
15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 150€, en dit onverminderd de gerechts- en
uitvoeringskosten. Tevens is bij niet of onvolledige betaling van rechtswege een intrest van 1 % per maand
eisbaar, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling noodzakelijk is. Elke begonnen maand
wordt hierbij als een volledige maand beschouwd.
3.6 In geval van niet naleving van deze betalingsvoorwaarden, worden alle openstaande facturen
en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft Blend het recht om, zonder enige ingebrekestelling
of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en/of prestaties op te schorten, dan wel de
overeenkomst op basis van deze Algemene Voorwaarden als ontbonden te beschouwen, onverminderd de
aanspraak van Blend tot schadeloosstelling.
3.7 Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding vallen alle verpakking - en leveringskosten steeds ten
laste van de Klant. Dergelijke kosten zullen door Blend worden doorgerekend aan de Klant aan kostprijs.
4. Uitvoering, wijzigingen en intrekking van opdrachten
4.1 Blend zal er naar best vermogen zorg voor dragen dat het de diensten zal uitvoeren volgens de regels
van de kunst en in overeenstemming met bestaande professionele technieken en hierbij redelijkerwijze en
naar best vermogen de toepasselijke standaarden naleven.
4.2 Elke wijziging van de opdracht door de Klant dient schriftelijk bevestigd te worden en geeft in principe
aanleiding tot een nieuwe offerte, dit naar eigen inzicht en beslissing van Blend. Blend is in dit geval
gerechtigd om de termijn en/of de prijzen aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.
4.3 Elke annulering door de Klant dient te gebeuren per aangetekend schrijven. De Klant verbindt er zich in
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dit geval toe om de reeds geleverde prestaties van Blend te vergoeden. Blend zal de nodige documentatie
opleveren aan de Klant die deze vergoeding ondersteunt.
5. Leveringstermijnen
5.1 Eventuele levering – en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt
en zullen naar best vermogen worden opgevolgd. Deze termijnen zijn slechts niet bindende
inschattingen. In geen geval zal Blend dan ook aansprakelijk gesteld kunnen worden voor het niet
halen van dergelijke termijnen, tenzij de klant bewijzen heeft van kwaad opzet. Enkel in het geval van
bewezen grove terkortkomingen vanwege Blend kunnen eventuele vertragingen in de levering en/
of uitvoering aanleiding geven weigering tot inontvangstname of ontbinding van de overeenkomst
onder deze Algemene Voorwaarden door de Klant. Hoe dan ook zal de Klant bij niet respectering van de
overeengekomen termijnen nooit aanspraak kunnen maken op enige boete en/of schadevergoeding.
5.2 Vanaf de totstandkoming van de overeenkomst onder deze Algemene Voorwaarden, valt het gehele
risico ten laste van de Klant, zelfs indien het transport door Blend wordt verzorgd. Blend zal in geen
enkel geval verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor het verlies van een zending of voor
beschadigingen tijdens de verzending.
5.3 Alle documenten, goederen, projecten, enzovoort van de Klant, die zich bevinden in de kantoren van
Blend, bevinden zich hier op risico van de Klant. In geen geval zal Blend aansprakelijk kunnen worden
gesteld door de Klant voor enig verlies, de gehele of gedeeltelijke beschadiging door om het even welke
reden van voormelde zaken.
6. Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan elke op zichzelf staande omstandigheid die de uitvoering van
de overeenkomst verhindert tegen de wil van Blend in, zelfs indien deze omstandigheid op het
ogenblik waarop het contract werd afgesloten voorzienbaar was. Dergelijke omstandigheden
zijn: brand,uitzonderlijke natuurfenomen, boycot,embargo, beletselen voortvloeiend uit
overheidsmaatregelen, mobilisatie, oorlog,burgeroorlog, opstand, rellen, gebrek aan werkkrachten en
grondstoffen, vertraging in de levering door toeleveranciers, storing in transport en productie en elke
andere redelijke omstandiheid die niet kon worden voorzien door Blend. In geval van overmacht behoudt
Blend zicht het recht voor de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen of de uitvoering ervan
eenzijdig op te schorten zonder een schadevergoeding te moeten betalen.
7. Klachtenprocedure
7.1 Om rechtsgeldig te zijn, dienen alle klachten van de Klant per aangetekend schrijven worden gemeld
binnen een termijn van 5 dagen vanaf de levering. Na verloop van deze termijn worden zij als nietig en niet
bestaande beschouwd. Indien de Klant nalaat de levering aan te nemen, begint voormelde termijn van
5 dagen te lopen op het ogenblik van ontvangst van de factuur door de Klant. 7
 .2 Een gebrek aan enige
betwisting in overeenstemming met bovenvermelde regels, brengt voor de Klant de onvoorwaardelijke
aanvaarding van het geleverde product, de gepresteerde dienst en de corresponderende factuur met zich
mee. Het gebruik van een deel van de levering (goederen of diensten) brengt in rechte de goedkeuring
van het geheel met zich mee, de gebreken van een deel van de levering geven niet het recht aan de Klant
het geheel van de levering te weigeren. De aansprakelijkheid van BLEND beperkt zich tot de terugbetaling
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van de prijs van het niet conforme deel van de prestaties, en kan geen aanleiding geven tot enige
vergoeding.
8. Aansprakelijkheid
8.1 De aansprakelijkheid van Blend onder deze Algemene Voorwaarden is in ieder geval beperkt tot
directe schade. In geen geval zal Blend aansprakelijk gehouden worden voor enige indirecte schade en/
of gevolgschade, ongeacht de juridische grondslag hiervan, met inbegrip van, maar niet beperkt tot
verlies van winst, inkomsten, omzet, intresten, verlies van goodwill of commerciële opportuniteiten. 8
 .2 De
aansprakelijkheid van Blend onder deze Algemene Voorwaarden, zoals bepaald onder artikel 7.1 van deze
Algemene Voorwaarden, is daarenboven verder financieel beperkt tot maximaal 50% van de bedragen
effectief betaald door de Klant in het kader van de opdracht waaronder de vermeende schade zich heeft
voorgedaan.
9. Confidentialiteit
Beide Partijen verbinden zicht tot volledige geheimhouding van alle informatie die zij van de andere Partij
ontvangen in het kader van de opdracht.
10. Intellectuele Eigendomsrechten
10.1 Blend zal steeds ten allen tijde het volle eigendomsrecht verwerven van alle elementen; materieel,
dan wel immaterieel, die gecreëerd of gebruikt worden voor de realisatie en/of productie van de
bestelling. 
10.2 Tenzij andersluidend schriftelijk overeengekomen, zal Blend ten allen tijde, overal en in alle
omstandigheden al haar rechten, inclusief alle auteursrechten, industriële en intellectuele rechten
behouden en uitoefenen over de publicitaire, verbale, literaire, artistieke, digitale, muzikale, fotografische,
filmische, videografische en andere producties, creaties, uitvoeringen, scans, opmaak, schikkingen en
interpretaties die gecreëerd en/of gebruikt worden voor de productie en/of de realisatie van de bestelling.
10.3 In geen geval zal de Klant ooit enige overdracht van de intellectuele eigendomsrechten kunnen eisen
van de creaties en materiaal, tenzij Blend hier schriftelijk heeft met ingestemd. Stilzwijgende tolerantie
terzake door Blend betekent geen afstand van recht.
10.4 Van het reproductierecht, dat uitsluitend voorbehouden wordt aan Blend, wordt slechts afstand
gedaan voor het aantal contractueel vastgelegde exemplaren en voor de uitdrukkelijk overeengekomen
exploitatiewijze, -vorm, -bestemming, -duur en territoriale reikwijdte. Voor elke latere reproductie en/of
aanwending is het voorafgaande, schriftelijke akkoord van Blend vereist. Elke namaak onder welke vorm of
procédé ook is verboden.
10.5 Elke inbreuk op de in dit artikel vernoemde bepalingen brengt onherroepelijk schadevergoeding
lastens de Klant met zich mee, die forfaitair wordt bepaald op 2500 Euro per inbreuk, onder voorbehoud
hogere schadevergoeding te eisen door Blend bij bewezen grotere schade.
10.6 Na elk ontwikkelingsstadium (lay-out, dummi, document, fotogravure,...) krijgt de Klant een
voorafgaande proef ter goedkeuring (digitaal of analoog). Wanneer door tijdsgebrek buiten de wil van
Blend, een stap dient overgeslagen of het aanmaken van een proef onmogelijk is, draagt de Klant het
risico. Definitieve of meerdere drukproeven worden extra aangerekend. Aanvullingen of weglatingen
worden afzonderlijk in rekening gebracht. De uitvoering gebeurt enkel op basis van een goedgekeurde
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proef.
10.7 Bewaring van het aangemaakt materieel gebeurt op risico van de Klant. BLEND is er niet toe
gehouden de schetsen, tekeningen, ontwerpen, negatieven, films, diskettes, Cd’s, Dvd’s, ... gemaakt naar
aanleiding van de opdracht te bewaren.
11. Diverse Bepalingen
11.1 Algemene voorwaarden van de Klant, of enige andere vorm van aankoopvoorwaarden, voorwaarden
verbonden aan orders, bestelbons, verzoek tot offertes of andere documenten waarvan de Klant gebruik
maakt, hebben op geen enkele manier enige invloed op de rechten en verplichtingen van de Partijen
onder deze Algemene Voorwaarden, noch zullen deze Algemene Voorwaarden hierdoor op enigerlei wijze
worden aangepast. Dit ongeacht het feit of Blend al dan niet het gebruik van dergelijke voorwaarden heeft
geprotesteerd.
11.2 Indien een clausule uit deze Algemene Voorwaarden nietig verklaard wordt, zal deze nietigheid
de geldigheid van de andere clausules uit deze Algemene Voorwaarden niet aantasten. Wanneer een
dergelijke ongeldige clausule het voorwerp zelf van deze Algemene Voorwaarden aantast, zal elke Partij
zich redelijkerwijze inspannen om onmiddellijk en te goeder trouw een geldige clausule te onderhandelen
ter vervanging van de bedoelde.
11.3 Van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken mits schriftelijk
akkoord van beide Partijen.
11.4 Alle betwistingen die voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Algemene
Voorwaarden worden beheerst door de bepalingen van het recht van België, met uitsluiting van haar
‘Conflict Of Laws’ – theorie, en met uitsluiting van het Weens Verdrag van Wenen van 11 april 1980 inzake
internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Deze Algemene Voorwaarden vallen
onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen.

