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Artikel 1:
Toepassingsgebied.
Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden zonder
voorbehoud en ziet hij af van zijn eigen algemene voorwaarden, zelfs als deze als enige van
toepassing zijn.
Artikel 2:
Individuele eigendomsrechten.
De inhoud van de websites van Irnabri BVBA, met inbegrip van de merken, logo’s,
tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door
intellectuele rechten en behoren toe aan Irnabri BVBA of rechthoudende derden.
Artikel 3:
Beperking van aansprakelijkheid.
Doordat klanten aan Irnabri de toelating geven om bepaalde items, teksten, foto’s, logo’s
enz. te mogen gebruiken voor de websites van Irnabri BVBA, geven zij aan dat die op
verantwoordelijkheid van de klant mogen worden gebruikt.
Irnabri BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse
schade, die ontstaat uit het gebruik van bekomen informatie.
De inhoud van de sites (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of
kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.
Irnabri BVBA geeft geen garantie voor de goede werking van de websites en kan op geen
enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on-)
beschikbaarheid van de websites of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of
onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de websites.
Irnabri BVBA kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of
andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van de
Irnabri-websites of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met
inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van
programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur
of andere van de gebruiker.
De Irnabri-websites bevatten hyperlinks naar websites of pagina’s van derden, of daar
onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s
impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Irnabri BVBA verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over
andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden
voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het
gebruik ervan.

Artikel 4:
Telsysteem van bezoekers van de Irnabri-websites.
Klanten en bezoekers van de Irnabri-websites kunnen het gebruik van cookies, voor het
tellen van de bezoekers aan de websites, weigeren door in hun browser de daarvoor
geëigende instellingen te kiezen.
Artikel 5:
On-line aankopen.
Bestellingen kunnen pas als aanvaard beschouwd worden, nadat Irnabri BVBA
daarvoor een orderbevestiging zal hebben verzonden aan de klant.
Artikel 6:
Privacy
Irnabri BVBA behandelt uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit
doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
U kan uw gegevens die in het klantenbestand vermeld staan op elk moment opvragen,
verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Irnabri BVBA uw gegevens
gebruikt om u elektronisch reclame toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen
aan
Irnabri BVBA.
Artikel 7:
Bewijs
De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back ups als bewijsvoering kunnen
dienen.
Artikel 8:
Betaling.
Alle facturen van Irnabri BVBA zijn betaalbaar binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum in
euro en op de rekening van Irnabri BVBA bij KBC-Bank met rekeningnummer
BE07 7310 1247 3666.
Bij niet-betaling van de factuur binnen de bovenstaande termijn zal de klant van rechtswege
en zonder aanmaning een verwijlintrest verschuldigd zijn van 10% per jaar op het nietbetaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire
schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25
euro per factuur.
Indien de klant het verschuldigde niet betaalt binnen vijftien dagen na het versturen van een
herinnering, heeft Irnabri BVBA het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te
schorten tot het ogenblik van de volledige betaling, of de overeenkomst als beëindigd te
beschouwen zonder verdere ingebrekestelling en zonder dat een gerechtelijke procedure
werd ingesteld.
Iedere klacht in verband met gefactureerde bedragen moet Irnabri BVBA per aangetekende
brief bereiken binnen 8 kalenderdagen na de datum van de factuur. Indien dat niet het geval
is, wordt de factuur verondersteld onherroepelijk en volledig aanvaard te zijn.
Artikel 9:
Toepasselijk recht.
Het Belgisch recht is van toepassing. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken
te Antwerpen bevoegd.

