
 
 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
 

Middelverbintenis 
Het vervullen van de door de opdrachtgever gestelde opdracht 
vormt in hoofde van AMNovam geen resultaatsverbintenis 
doch bestaat uit een middelverbintenis. 
 
Verplichtingen van de opdrachtgever 
De opdrachtgever is gehouden om:   
Ø  Alle inlichtingen te verstrekken en inzage te verlenen van 
alle documenten die nodig en nuttig zijn om een duidelijk 
inzicht te krijgen in de opdracht. (verplichting tot medewerking) 
Ø (Indien van toepassing) over te gaan tot melding jegens 
het FAVV in het kader van het KB van 14/11/2003 en het MB 
van 22/01/2004 (verplichting tot melding) voor alle 
vastgestelde feiten die onder deze verplichting vallen of 
kunnen  vallen. Door deze verplichting tot melding ontslaat de 
opdrachtgever AMNovam van haar vervangende 
meldingsplicht. 
Ø Zelf de nodige initiatieven te nemen om het door 
AMNovam geleverd advies of aanbevelingen in de praktijk om 
te zetten en toe te passen (verplichting tot uitvoering). In het 
geval de opdrachtgever niet zelf over gaat binnen de 
vooropgestelde termijn van de praktijktoetsing, is het na het 
verstrijken van die termijn aan AMNovam toegelaten om de 
praktijktoets (met uitzondering van de meldingsplicht FAVV) 
zelf door te voeren en dit aan het geldend tarief van een ‘lead 
consultant’. 
Ø Tijdig de vergoeding te voldoen voor het vervullen van 
de opdracht. (verplichting tot tijdige betaling)  
 
Aansprakelijkheid 
AMNovam is niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit 
uit het niet, niet correct of niet tijdig uitvoeren door de 
opdrachtgever van de adviezen of taken die AMNovam heeft 
verleend of opgelegd,  het verkeerdelijk interpreteren of 
implementeren van de adviezen door de opdrachtgever , de 
aard van de ter beschikking gestelde producten, het verkeerd 
of niet tijdig aanwenden van de producten of toestellen. 
 
Vertrouwelijkheid 
Zowel tijdens de uitvoering van deze overeenkomst als na de 
beëindiging ervan moet AMNovam nalaten de fabriek- of 
zakengeheimen of vertrouwelijke inlichtingen of documenten 
van de opdrachtgever aan enig ander persoon bekend te 
maken of enige daad van oneerlijke concurrentie te verrichten 
of daaraan deel te nemen. De documenten kunnen evenwel 
ter inzage worden gelegd aan officiële instanties mochten deze 
hierom verzoeken. 
 
Auteursrechten 
Alle adviezen, tools en documentatie, die tijdens de uitvoering 
van de opdracht aan de opdrachtgever verleend of ter 
beschikking werden gesteld door AMNovam, blijven de 
intellectuele eigendom van AMNovam en mogen enkel 
gereproduceerd of overgedragen worden mits voorafgaande 
schriftelijke toestemming van AMNovam.

 
Verbod tot indienstneming of engagementen 
Alle aan de opdrachtgever door AMNovam 
voorgestelde dienstverleners mogen door de 
opdrachtgever of andere ondernemingen waarin 
deze belangen heeft, zowel tijdens als na afloop van 
de opdracht, op geen enkele wijze worden in dienst 
genomen of geëngageerd (rechtstreeks of 
onrechtstreeks) zonder tussenkomst van AMNovam. 
Miskenning hiervan geeft aanleiding tot de betaling 
van een forfaitaire schadevergoding van 25.000€ per 
inbreuk, ongeacht het recht van AMNovam om een 
hogere vergoeding te vorderen.   

 
 
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken 
In geval van een geschil met betrekking tot het 
bestaan, de interpretatie en de uitvoering van deze 
overeenkomst, is het Belgisch recht van toepassing 
is en zijn de rechtbanken te Gent bevoegd om 
kennis te nemen van deze eventuele geschillen. 

 
Subsidiëring 
Het al dan niet subsidiëren van de dienstverlening of 
het eventueel herroepen van eerder goedgekeurde 
subsidies door de betrokken overheidsinstelling kan 
op geen enkele wijze aanleiding geven tot enige 
herziening van de prijzen noch tot enige vordering 
op AMNovam. De opdrachtgever vrijwaart 
AMNovam van elke aansprakelijkheid in de 
aanvraag, aanvaarding of opvolging van eventuele 
subsidies.  

 
 
Facturatie 
De opdrachtgever wordt geacht de gefactureerde 
goederen of diensten te hebben ontvangen en geen 
opmerkingen te hebben, zo schriftelijke klachten ons 
niet hebben bereikt binnen 15 dagen na 
uitgiftedatum van de factuur. Daarna is iedere klacht 
onherroepelijk onontvankelijk. 
 
Tenzij anders vermeld op de facturen zijn de 
facturen betaalbaar binnen 30 (dertig) dagen na 
uitgiftedatum van de factuur.  Bij niet-betaling begint 
van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling 
de vertragingsinterest van 7% te lopen. 
 
Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde 
termijn is daarenboven van rechtswege en zonder 
ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding 
verschuldigd ten belope van 15% tot het bedrag van 
1 250 euro, 10% voor het bedrag tussen 1 250 euro 
en 12 500 euro en 5% boven het bedrag van 12 500 
euro. 
 
Zolang de geleverde goederen of diensten niet 
werden betaald, blijven zij eigendom van de 
verkoper. Deze clausule is ingeval van insolventie 
van de klant tegenstelbaar aan de aangestelde 
bewindvoerder. 
 

 


