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1. De contractuele relatie tussen GOit BV en de klant wordt – behoudens uitdrukkelijke schriftelijke andersluidende overeenkomst 

– uitsluitend beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, met uitdrukkelijke uitsluiting van de algemene voorwaarden 
van de klant. 

2. GOit BV verbindt zich ertoe de overeengekomen diensten en prestaties met de vereiste zorgvuldigheid en beroepsernst te 
leveren. GOit BV neemt desbetreffend een inspanningsverbintenis op. 

3. Elke termijn voor levering en uitvoering van producten en diensten door GOit BV geldt slechts ter informatieve titel en niet 
bindend, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen. 

4. GOit BV is gerechtigd eenzijdig de overeenkomst met onmiddellijke ingang van rechtswege en zonder voorafgaande 
ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen bij faillissement, in vereffeningstelling, kennelijk onvermogen, WCO, 
onbekwaam verklaring van de klant, zonder recht op schadevergoeding voor de klant. 

5. Elke annulering van een bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door GOit 
BV. In geval van annulering is er een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 25 % van de prijs van de bestelling. GOit BV kan 
een hogere schade claimen, op voorwaarde dat deze hiertoe de nodige bewijzen voorlegt. Wanneer GOit BV op vraag en in 
overleg met de klant zeer specifieke investeringen heeft gedaan in materiaal en/of middelen en de overeenkomst voortijdig 
wordt beëindigd, kan GOit BV op voorwaarde van bewijs deze hogere schade/kosten terugvorderen bij de klant. 

6. GOit BV is gerechtigd de bestelling eenzijdig te annuleren, zonder recht op vergoeding voor één der partijen, indien de door de 
klant bestelde producten niet meer leverbaar zijn door de leverancier van GOit BV of tegen een andere prijs of onder andere 
nadelige voorwaarden. 

7. Behoudens andersluidende afspraken zijn B.T.W., belastingen en dergelijke (bv. recupel) niet in de prijs begrepen. Deze 
belastingen worden telkens op de bestelbon/offerte vermeld. 

8. Vervoer en eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij anders overeengekomen. 
9. De klant hoort de goederen en uitgevoerde werken onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken. Klachten moeten per 

mail aan help@goit.be verzonden worden binnen de 8 dagen na levering. Deze mail bevat een nauwkeurige omschrijving van 
de 

klacht. Er wordt een ticket aangemaakt. Indien het gebrek op het ogenblik van de levering van de diensten niet gekend is, moet 
de klant de klacht per aangetekend schrijven kenbaar maken aan GOit BV en dit binnen de 8 dagen na de kennisname van het 
gebrek, met een nauwkeurige omschrijving van de klacht en met vermelding van het tijdstip waarop hij daarvan kennis heeft 
gekregen. 

10. Geleverde goederen blijven eigendom van GOit BV tot bij de volledige betaling van de verkoopprijs, vermeerderd met de 
kosten en intresten. Het risico gaat over op het moment dat de goederen de magazijnen van GOit BV verlaten. 

11. Voor bepaalde diensten/producten kan een vooruitbetaling gevraagd worden. 
12. Alle facturen van GOit BV zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum.  

De klant is niet gerechtigd zich te beroepen op enige inhouding, vermindering, dan wel schuldvergelijking.  
13. Bij niet-betaling op de vervaldag van een factuur wordt het bedrag van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling 

vereist is, maandelijks verhoogd met een conventionele intrest van 1 % per begonnen maand op het verschuldigde bedrag. Elke 
laattijdige betaling zal bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling, ten titel van conventionele schadevergoeding 
aanleiding geven tot de betaling van een forfaitaire vergoeding ten belope van 10 % van het uitstaande factuurbedrag. 
Eventuele onkosten die verbonden zijn aan onbetaald gebleven wisselbrieven of cheques zijn in deze schadevergoeding niet 
begrepen en worden afzonderlijk aangerekend. 

14. Niet-betaling van de facturen op de vervaldatum heeft bovendien zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en van 
rechtswege tot gevolg: de onmiddellijke opeisbaarheid van alle lopende facturen op grond van de door GOit BV verleende 
prestaties; het recht van GOit BV om haar leveringen en diensten op te schorten, zonder nadelige erkentenis van GOit; dat GOit 
BV het recht heeft eenzijdig de lopende contracten te ontbinden. 

15. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat GOit BV geen aansprakelijkheid draagt omtrent de inhoud van de data en/of 
applicatie(s) die de klant op de servers plaatst. 

16. Partijen en hun medewerkers verbinden zich ertoe, binnen de wettelijke voorwaarden, geen enkele informatie die hen ter 
beschikking wordt gesteld in het kader van deze overeenkomst bekend te maken aan derden, zonder de voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de andere partij. 

17. De absolute rechten, waaronder mede begrepen auteursrechten en (andere) intellectuele rechten op grafische producten, 
apparatuur, programmatuur, documentatie en andere producten - en alle daarop aangebrachte wijzigingen en aanvullingen - 
alsmede kopieën van voorgenoemde producten, berusten te allen tijde bij GOit BV of bij haar toeleveranciers. 

18. De klant dient zorg te dragen voor afdoende beveiliging van zijn data en programmatuur, onder meer door middel van het 
maken van afdoende back-ups. GOit BV is niet aansprakelijk voor enig verlies van data. 

19. Belgisch recht is toepasselijk. Ingeval van betwisting zullen enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling 
Hasselt bevoegd zijn, met dien verstande dat GOit BV steeds gerechtigd is een betwisting aanhangig te maken voor de 
rechtbank van de zetel/woonplaats van de klant. 

20. Op verkoop van goederen zijn de wettelijke garantievoorwaarden zoals bepaald door de fabrikanten van toepassing. 
Bijkomende diensten van GOit BV vallen hier niet onder. 
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