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ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
1. Onze offertes, diensten, leveringen, alsook al wat met de klant wordt overeengekomen 
zijn onderworpen aan onderstaande voorwaarden tenzij anders en schriftelijk met de klant 
is overeengekomen.

2. Deze algemene voorwaarden worden samen met onze offertes aan de klant overgemaakt 
en deze wordt verondersteld hiervan kennis te hebben genomen en hiermee te hebben 
ingestemd behoudens tegenbericht dan wel andersluidende schriftelijke overeenkomst.

3. Indien met de klant een geschreven en ondertekende overeenkomst wordt afgesloten 
maken deze algemene voorwaarden eveneens integraal deel uit van deze overeenkomst.

4. Elke offerte vermeldt de geldigheidsduur. Aanvaarding van de klant na het verstrijken 
van deze termijn is niet bindend voor Emway.

5. Termijnen voorzien voor de uitvoering van de overeenkomst door Emway zijn indicatief en 
niet bindend tenzij anders en uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

6. Facturen zijn betaalbaar uiterlijk 15 dagen na de factuurdatum tenzij anders wordt 
vermeld op de factuur dan wel andersluidende schriftelijke overeenkomst.

7. Behoudens protest van de factuur binnen de 8 dagen na factuurdatum wordt deze aan-
zien als aanvaard.

8. Klachten m.b.t. de diensten van Emway dienen schriftelijk te worden overgemaakt binnen 
de 8 dagen na levering van de dienst.

9. Emway is gerechtigd haar diensten op te schorten indien de klant zijn verbintenissen niet 
nakomt en in het bijzonder zijn betalingsverplichtingen. Emway houdt zich alsdan het recht 
voor de ontbinding van rechtswege vast te stellen zonder voorafgaande ingebrekestelling 
(uiterlijk ontbindend beding).

10. Bij gebreke aan tijdige betaling van de factuur is Emway gerechtigd en dit zonder enige 
ingebrekestelling op een forfaitaire vergoeding van 10 % op het onbetaald gebleven factuur-
bedrag met een minimum van 40 euro. Tevens is vanaf de vervaldag een verwijlintrest 
verschuldigd van 10 % per jaar.

11. In geval van betwisting is het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel de rechtbank-
en van Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.

 


