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De naam SIGGIS staat voor Spatial Intelligence Genuine & Generic IT Solutions NV.  

De Klant is de (rechts-)persoon die de bestelling van goederen, diensten of leveringen plaatst.  

 

De hierbij gestelde voorwaarden gelden voor alle bestellingen die aan SIGGIS worden toevertrouwd. Uiteraard heb-

ben specifieke clausules (zoals de Wetgeving op Overheidsopdrachten) die in voorkomend geval onlosmakelijk deel 

uitmaken van onze offerte voorrang op de hierna gestelde bepalingen. De Klant accepteert de hierbij gestelde alge-

mene verkoopsvoorwaarden door het plaatsen van zijn bestelling bij SIGGIS. De voorwaarden die de Klant mogelijk 

zelf in zijn bestelling formuleert, zijn niet tegenstelbaar aan SIGGIS tenzij met een voorafgaandelijke goedkeuring. 

 

De levering van de goederen gebeurt door SIGGIS maar op risico van de Klant. De transportkosten en eventuele bij-

horende verzekering zijn ten laste van de Klant. SIGGIS tracht zijn gestelde leverings- en uitvoeringstermijnen uit de 

offerte na te leven. Overschrijding van deze termijnen geeft de Klant echter geen recht op schadevergoeding. 

 

De prijs blijft geldig gedurende 1 maand na de offerte. Indien deze termijn overschreden is, heeft SIGGIS het recht 

de prijzen te herzien. De in de offerte opgegeven prijzen zijn exclusief BTW of andere taksen of rechten. Zij dienen 

door de Klant ten laste te worden genomen. 

 

Bestellingen dienen voorafgaandelijk betaald te worden tenzij anders is overeengekomen. 

De normale betalingstermijn bedraagt 10 dagen. Bij niet tijdige betaling van de factuur is vanaf de vervaldag auto-

matisch van rechtswege een verwijlintrest verschuldigd ten belope van de op dat moment geldende bancaire kaskre-

diet intresten verhoogd met 4% per jaar. Hier bovenop geldt een forfaitaire schadeloosstelling van 10% op het volle-

dige factuurbedrag met een minimum van € 60. 

SIGGIS heeft in geval van wanbetaling een retentierecht op de nog niet geleverde goederen. Dit retentierecht kan 

ingeroepen worden voor alle vervallen, onbetaald gebleven facturen van de betrokken Klant. Mocht de uitoefening 

van het retentierecht bijkomende noodzakelijke kosten met zich brengen zoals opslagkosten, verzekering of bewa-

kingskosten, kunnen deze op de Klant verhaald worden. 

 

De geleverde goederen blijven eigendom van SIGGIS tot bij de betaling. Verlies of beschadiging komen evenwel ten 

laste van de Klant. 

 

De betwiste goederen worden onaangeroerd ter beschikking van SIGGIS gehouden en zullen alleen op SIGGIS’ uit-

drukkelijk verzoek teruggezonden worden. In geval van acceptatie van de klacht zal SIGGIS de betrokken goederen 

herstellen of vervangen. SIGGIS aanvaardt geen andere aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade opgelopen 

door de Klant ten gevolge van de levering, werken of diensten. 

 

Tijdens de duur en gedurende 12 maanden na de beëindiging van de overeenkomst zal de Klant geen werknemers 

van SIGGIS tewerkstellen, aanwerven of rechtstreeks of onrechtstreeks benaderen met het oog op aanwerving. In-

dien de Klant dit artikel schendt, zal hij per schending automatisch en van rechtswege gehouden zijn tot een forfai-

taire schadevergoeding gelijk aan het totale brutoloon van de betrokken werknemer over een periode van 12 maan-

den voorafgaand aan de niet-naleving van dit artikel door de Klant. 

 

SIGGIS heeft het recht deze overeenkomst te verbreken zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling indien een fail-

lissement of kennelijk onvermogen optreedt bij de Klant. 

 

Alleen het Belgisch recht is van toepassing, en de rechtbanken van Brussel komen tussen in geval van betwisting. 


