BUILDING INTELLIGENCE

ALGEMENE VOORWAARDEN
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de diensten en producten aangeboden door Bitpower. In geval van
tegenstrijdigheid, hebben de voorwaarden in de Overeenkomst voorrang op de Algemene Voorwaarden.
Ar t i kel 1 – D ef i ni ti es
1.1. De “Klant” : elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of feitelijke
vereniging die gebruik maakt van de diensten aangeboden door
Bitpower. Deze partij omvat de rechtspersoon, eigenaars, uitvoerend
personeel en onderaannemers.
1.3. “Bitpower”: de partij die diensten levert aan de Klant. Bitpower,
onder zaakvoerder Kristof De Smedt, gevestigd te Vogelwikkestraat 26,
BE9940, Evergem, België met ondernemingsnummer BE0848.663.985.
Deze partij omvat de rechtspersoon, eigenaars, uitvoerend personeel
en onderaannemers.
1.4. De “Offerte” : een prijsraming van de beschrijvende staat van de uit
te voeren werken, het bijhorende lastenboek en omkadering van het
project.
1.5. De “Overeenkomst” : de beschrijvende staat van de uit te voeren
werken, het bijhorende lastenboek, de overeengekomen prijs en
omkadering van het project. Opleveringen zijn enkel van toepassing op
installaties en niet op recurrente diensten zoals licenties, software en
standaard dienstverleningen.
1.6. De “Oplevering” : de officiële akkoord-verklaring van de Klant tot
het aanvaarden van de diensten en produkten die werden geleverd
en/of geplaatst door Bitpower. Opleveringen zijn enkel van toepassing
op installaties en niet op recurrente diensten zoals licenties, software en
standaard dienstverleningen.
1.7. De “Bezoeker”: de fysieke personen die gebruik maken van digitale
dragers om toegang te krijgen tot gesloten zones zoals: gebouwen,
parkings, ruimtes binnen gebouwen.
1.8. De “Digitale Dragers” : elektronische identiteitskaarten, RFID-chips,
RFID-badges, RFID-keyfobs, RFID-polsbandjes en alle andere
elektronische chips waarmee bezoekers zich kunnen identificeren en
registreren.
1.9 De “Opslagruimtes” : de IT-technische, fysieke infrastructuur die
gebruikt wordt om de “Data” te beheren. Opslagruimtes omvatten :
datacenters, servers, server-racks, harddisks, computers, bekabeling,
routers, modems, switches, cdroms, usb’s, processoren, desktops,
laptops, etc.
1.9. De “Data” : persoonsgebonden informatie, alsook informatie met
betrekking tot het bezoek zoals timestamps, tijdsduur en lokatie.
1.10. “Data Intern Beheer” of afgekort “DIB” : de data die zich fysiek
bevindt op de Opslagruimtes onder beheer van Bitpower. Het beheer
van de data gebeurt integraal door Bitpower. Bitpower is volledig
verantwoordelijk voor het beheer van de data.
1.11. “Data Extern Beheer” of afgekort “DEB” : de data die zich fysiek
bevindt op de Opslagruimtes onder beheer van de Klant. Het beheer
van de data gebeurt integraal door de Klant. De Klant is volledig
verantwoordelijk voor het beheer van de data.
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Ar t i kel 2 – To e pas s i ng s g eb i ed
Al g em en e Vo o r wa a r d en

va n

de

2.1. Inhoud
De Algemene Voorwaarden omschrijven het geheel van de rechten en
plichten tussen de Klant en Bitpower met betrekking tot de diensten en
producten.
2.2. Kennisname van de Algemene Voorwaarden
De Klant verklaart voldoende te zijn geïnformeerd over de inhoud van
de Algemene Voorwaarden. De Klant verklaart kennis te hebben
genomen van de algemene voorwaarden. De Klant kan steeds een
recent exemplaar van de algemene voorwaarden raadplegen en
downloaden op onze website http://www.bitpower.be
2.3. Aanvaarding van de Algemene Voorwaarden
De Klant verklaart zich integraal akkoord met alle voorwaarden die
beschreven worden in de algemene voorwaarden.
2.4. Toepassingsgebied van de Algemene Voorwaarden
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes en
Overeenkomsten tussen Bitpower en de Klant. Er kan niet afgeweken
worden van de Algemene Voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk vermeld in
de betreffende Offerte of Overeenkomst.

Ar t i kel 3 - I nw er ki ng t r ed i ng en d uur va n d e
O v er e en ko m st
3.1. Inwerkingtreding van de Overeenkomst
De Overeenkomst treedt in werking op de dag van de ondertekening
van de Overeenkomst. De Offerte kan dienst doen als Overeenkomst
en de Offerte vervangt op dat ogenblik de Overeenkomst ;
desgevallend treedt de Overeenkomst in werking op de dag van de
ondertekening van de Offerte, hetzij door schriftelijk akkoord dat de
Offerte wordt aanvaard.
3.2. De duurtijd van de Overenkomst
De duurtijd van de Overeenkomst kan vooraf bepaald worden in de
offerte als inschatting, maar is nooit bindend. De duurtijd van de
Overeenkomst eindigt op het ogenblik dat het project wordt opgeleverd
of de dienst werd opgeleverd.
3.3. De aanvaarding van de Overeenkomst
De Klant is verplicht de Oplevering te aanvaarden indien deze volgens
de Overeenkomst werd uitgevoerd en alle materialen volgens de
Overeenkomst werden opgeleverd. Indien de Klant niet bereid is tot het
ondertekenen van de Oplevering, dan dient de Klant een klacht te
formuleren. Desgevallend, vervalt de opleveringsprocedure en wordt er
alsnog gefactureerd door Bitpower. De klacht wordt dan als
afzonderlijke procedure opgevolgd. Een openstaande herstelling of
probleem geeft de Klant niet het recht om de factuur in zijn geheel te
betwisten en te verzaken tot betaling.
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Ar t i kel 4 - V er pl i cht i nge n va n Bi t po wer

verantwoordelijke gesteld en zal de Klant alle kosten - die daaruit
voortvloeien - voor zijn rekening nemen.

4.1. Garanties van de Uitvoering
Bitpower verbindt zich ertoe haar vakkundigheid en zorg aan te wenden
om de Klant diensten en producten van de best mogelijke kwaliteit te
verstrekken, conform de wettelijke, reglementaire en contractuele
voorschriften. Bitpower spant zich naar best vermogen in om eventuele
problemen – die zich voordoen tijdens het project - op korte termijn op
te lossen.

5.2. Ruimte
De Klant is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van
voldoende ruimte om de werken te kunnen uitvoeren. De ruimtes waar
werken uitgevoerd worden, moeten normaal bereikbaar en normaal
toegankelijk zijn voor personen en dit, zonder hulpmaterialen (ladders,
hoogtewerkers, touwen, etc.).

4.2. Uitvoering van de Opdracht
Bitpower behoudt het recht om de werken, in zijn volledigheid of
gedeeltelijk, te laten uitvoeren door derden.

5.3. Voorbereidende werken
De Klant is verantwoordelijk voor het realiseren van de
overeengekomen voorbereidende werken volgens instructies, opdat
Bitpower de overeengekomen opdracht kan uitvoeren.

4.3. Aansprakelijkheid
Fouten veroorzaakt door werken uitgevoerd door onderaannemers van
Bitpower zijn ten laste van Bitpower. De aansprakelijkheid van Bitpower
is beperkt tot het herstellen van voorzienbare, rechtstreekse en
persoonlijke schade die de Klant heeft geleden, met uitsluiting van alle
indirecte of immateriële schade zoals, maar niet beperkt tot, zakelijk
verlies, inkomens- of winstderving, verlies van klanten of contracten. In
alle gevallen is de aansprakelijkheid van Bitpower beperkt tot een
maximum van 10% van het totale bedrag vermeld in de Overeenkomst.
4.4. Aansprakelijkheid Data (eID-IO)
De juistheid en volledigheid van de data wordt niet gegarandeerd door
Bitpower. Bitpower kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor
directe schade, noch indirecte schade veroorzaakt door onjuiste of
onvolledige data.
4.5. Transparantie
Bitpower verschaft aan alle betrokken partijen alle nodige informatie
met het oog op het slagen van het project. Informatie-aanvragen door
de Klant - die niet voorzien zijn in de Offerte of de Overeenkomst kunnen in rekening gebracht worden van de Klant. Onder informatieaanvragen wordt verstaan : schetsen, technische documentatie,
handleidingen, technische tekeneningen, specificaties, beschrijvingen,
lastenboeken/materiaallijsten, inschattingen, studies en analyses,
andere documenten.
4.6. Herstellingen
Bitpower voert herstellingen uit tijdens de duur van de Overeenkomst.
Indien het probleem werd veroorzaakt door toedoen van de Klant, haar
Samenwerkende Partijen of derden ; dan wordt de herstelling
uitgevoerd voor rekening van de Klant. Voor dringende herstellingen
kunnen extra kosten voor de interventie aangerekend worden aan de
Klant.

Ar t i kel 5 - Ver pl i cht i nge n va n d e K l a nt
Bitpower behoudt zich het recht voor, zonder daarbij enige vergoeding
verschuldigd te zijn : geen Overeenkomst aan te gaan, een bestaande
Overeenkomst éénzijdig te beëindigen, éénzijdig te schorsen dan wel
éénzijdig te ontbinden indien de Klant één van zijn verplichtingen niet
nakomt. Tot deze verplichtingen behoren :
5.1. Veiligheid
De Klant is verantwoordelijk voor een veilige werf conform de wettelijke
voorschriften. Indien een gebrekkige veiligheid aan de basis ligt van
materiële schade en/of lichamelijke schade, dan wordt de Klant 100%
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5.4. Informatie
De Klant verbindt zich tot het kostenloos verschaffen van correcte
informatie mbt. klantgegevens, projectgegevens, instructies, afspraken
en andere project-gerelateerde informatie.
5.5. Wijzigingen
De Klant en haar Samenwerkende Partijen bezorgen Bitpower alle
informatie die Bitpower nodig acht voor het slagen van het project kostenloos. De Klant verbindt zich ertoe Bitpower onmiddellijk op de
hoogte te brengen van elke wijziging in het kader van het project. Al
deze informatie wordt kostenloos opgemaakt en/of opgeleverd. Indien
Samenwerkende Partijen een kost aanrekenen voor het verschaffen
van informatie, dan neemt de Klant deze voor zijn rekening.
5.6. Nutsvoorzieningen
De Klant voorziet in elektriciteit en water om de werken te kunnen
uitvoeren. De kosten gebonden aan de voorziening en het verbruik zijn
voor rekening van de Klant.
5.7. Eigendomsoverdracht
De Klant is verantwoordelijk voor toezicht op de geïnstalleerde
materialen op de ogenblikken dat deze niet onder toezicht zijn van
Bitpower. Materialen die na installatie beschadigd of verwijderd werden,
zullen vervangen worden voor rekening van de Klant. Wij raden de Klant
aan om hiervoor de nodige verzekeringen af te sluiten en de nodige
voorzieningen te treffen.
5.8. Bespreken Planning
De Klant overlegd met Bitpower - tenminste twee maanden
voorafgaand aan de werken - om een datum in te plannen voor de
aanvang van de uitvoering van de werken. Het wijzigen van deze
ingeplande datum kan enkel gebeuren in overleg met en mits akkoord
van Bitpower.
5.9. Oponthoud van de Uitvoering
Indien Bitpower de werken niet kan uitvoeren op de afgesproken datum
(zie punt 5.8) ten gevolge van verzaking van de Klant of haar
Samenwerkende Partijen – tevens mits voorafgaande inlichting - , kan
Bitpower een tegemoetkoming vorderen ten belope van 250 euro per
dag voor de opgelopen vertragingen. Deze tegemoetkoming kan niet
hoger zijn dan 1.000 euro. Tot verzaking van de Klant of haar
Samenwerkende Partijen verstaan we alle verplichtingen van de Klant
die de aanvang van de werken onmogelijk maakt.
5.10. Recht op informatie
De Klant is verplicht Bitpower schriftelijk en binnen 48u in te lichten bij
financiële problemen of het oog op faillissement. Ernstige aanwijzingen
van fraude, gebrek aan krediet of van niet betaling van onze diensten
kan tevens leiden tot het éénzijdig ontbinden van de Overeenkomst.
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5.11. Veiligheid Bezoekers (eID-IO)
Bezoekers in het gebouw of zone van de Klant moeten ten allen tijde
het gebouw kunnen verlaten. Dit geldt eveneens voor
ongelegitimeerde personen.
Indien de Klant een kaartlezer voor de uitgang van een gebouw wenst
te plaatsen, is het cruciaal om – in geval van brand of nood – de deur
of poort automatisch te openen. Op die manier kan elke persoon het
gebouw alsnog verlaten. Ook in geval de kaartlezers geen voeding
meer hebben (bijv. kortsluiting of defect), moet elke persoon ten allen
tijde het gebouw kunnen verlaten.
Indien de Klant een kaartlezer voor een uitgang van een gebouw plaatst,
is een koppeling van de deur of poort met een goedgekeurde
brandcentrale onontbeerlijk. U neemt best contact op met een
gespecialiseerde firma en/of de brandweer om brandveiligheid correct
te implementeren.
De klant is volledig verantwoordelijk voor de brandveiligheid van het
gebouw en de toegang tot het gebouw. Bitpower is niet
verantwoordelijk voor de brandveiligheid, noch voor inbraak.
5.12. Wetgeving betreffende de Privacy (eID-IO)
De klant verklaart op de hoogte te zijn van de wetgeving inzake privacy
of wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
5.13. Betalingen
De Klant is verplicht alle facturen binnen de vooropgestelde termijnen
te vereffenen.
5.14. Wettelijk Kader
De Klant is verplicht de wetgeving na te leven en geen fraude te plegen.
5.15. Overeenkomst
De Klant houdt zich aan zijn verplichtingen en overeengekomen
afspraken uit deze en andere Overeenkomsten met Bitpower.

Ar t i kel 6 - D a t a I nt er n B eh eer
6.1. Eigenaar
De Klant is volle eigenaar van de DIB.
6.2. Beheer Opslagruimte(s)
Bitpower maakt gebruik van Opslagruimte(s) die het beheer van DIB
mogelijk maken. Bitpower beheerd deze Opslagruimte(s) ten behoeve
van de Klant. De Opslagruimte(s) zijn niet toegankelijk voor derden. De
Opslagruimte(s) zijn enkel toegankelijk voor Bitpower. De klant kan de
lijst van gerechtigde personen ten allen tijde opvragen.
6.3. Beheer Data
Op de opslagruimtes wordt de DIB bewaard en verwerkt door Bitpower,
maar niet exclusief (zie artikel 7). Bitpower beheert de DIB intern als een
goede huisvader.
6.3.1. Toegang
De DIB op de Opslagruimte(s) is niet toegankelijk voor derden. De DIB
is alleen toegankelijk voor Bitpower. De klant kan de lijst van
gerechtigde personen ten allen tijde opvragen.
6.3.2. Duplicatie
Bitpower dupliceert DIB:

ten behoeve van backup-doeleinden en/of

ten behoeve van ontwikkelingsdoeleinden
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op expliciete vraag van de Klant

Onder dupliceren wordt verstaan:

Print- en afdrukken van DIB

DIB versturen per email

DIB ter beschikking stellen op open netwerkdrives

DIB publiek maken op open of onbeveiligde netwerksites of
andere websites van derden

DIB bewaren en/of verspreiden in afzonderlijke bestanden
Het beheer van duplicaten voor backup-doeleinden en/of
ontwikkelingsdoeleinden gebeurt met uiterste zorg om de veiligheid
van de DIB te kunnen garanderen.
Met uitzondering van backup- en ontwikkelingsdoeleinden, wordt de
DIB niet voor andere doeleinden gedupliceerd.
6.3.3. Inbreuk
Wanneer een inbreuk heeft plaats gevonden die een impact heeft op
de integriteit van de DIB, dan wordt de Klant hiervan schriftelijk door
Bitpower op de hoogte gesteld. Er is sprake van een inbreuk wanneer:

Onbevoegden de opslagruimte of de DIB– gedeeltelijk of in zijn
geheel – geconsulteerd, gedupliceerd, gestolen, beschadigd of
gemanipuleerd hebben.

Door overmacht of toedoen van Bitpower, de opslagruimte of DIB
– gedeeltelijk of in zijn geheel – beschadigd of gemanipuleerd
werd.
De Klant dient na inbreuk de nodige stappen te ondernemen conform
de wetgeving op de privacy. Bitpower biedt ondersteuning aan de Klant
zoals het verschaffen van de nodige logs en technische informatie mbt.
de inbreuk.
6.3.4. Isolatie en Bescherming
Bitpower behoudt het éénzijdige recht om DIB en/of de opslagruimte
bewust te isoleren en los te koppelen van het netwerk wanneer zij dit
nodig acht. De tijdsduur van een isolatie is onbeperkt in tijd.
Een isolatie kan aanvangen – maar is niet beperkt tot -:

Er een vermoeden is dat de opslagruimte of een component (bijv.
harddisk of CPU) dreigt te falen of niet langer volledig intact is.

Er een vermoeden is van inbreuken op de DIB en/of
opslagruimtes. Deze inbreuken kunnen fysische aanvallen zijn
(diefstal/inbraak). Deze inbreuken kunnen IT-methodologisch zijn
(zogenaamde hackers-pogingen, virussen, trojans en andere).

Overmacht door brand, blikseminslag, wateroverlast, oorlog en
andere fenomenen waarop Bitpower geen impact heeft.

Bij gerechtelijke dagvaarding of op bevel van de overheid.
Isolatie kan plaatsvinden zonder voorafgaande verwittiging aan de Klant.
Bitpower verantwoordt zich bij de Klant nadat de isolatie van DIB of
opslagruimte ten einde is, op voorwaarde dat de isolatie meer dan
twaalf uren in beslag heeft genomen.
Bitpower kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor directe schade,
noch indirecte schade veroorzaakt door isolatie van DIB en/of
opslagruimtes.

Ar t i kel 7 - D a t a Ext er n B eh eer
7.1. Eigenaar
De Klant is volle eigenaar van de DEB.
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7.2. Data Overdracht
De Klant heeft de mogelijkheid om DIB te raadplegen.Vanaf het
ogenblik dat de DIB toegankelijk is voor de Klant, is de data
overgedragen èn, valt de data onder de noemer DEB. De volle
verantwoordelijkheid van DEB of Data Extern Beheer wordt gedragen
door de Klant.
Bitpower stelt DIB ter beschikking aan de Klant als volgt :
7.1.1.
Webtoepassing
Een webtoepassing die beveiligd is door middel van data-encryptie
(SSL) en beveiligde login. De login wordt toegekend aan een fysieke
persoon van de Klant. Deze login mag niet gedeeld, overgedragen of
publiek gemaakt worden. De Klant draagt de volle verantwoordelijkheid
over de integriteit en de geheimhouding van de login(s).
Wanneer DIB geraadpleegd wordt door de Klant dmv. de webtoepasing,
dan spreken we over DEB. Elke actie die de klant onderneemt tav. de
DEB valt onder de verantwoordelijkheid van de Klant. Voorbeeld : als
een werknemer zijn monitor - met daarop Data – onbewaakt laat en
mogelijks zichtbaar maakt aan onbevoegden, dan valt dit onder de
verantwoordelijkheid van de Klant.
7.1.2.
API
Een API die beveiligd is door middel van een specifiek
beveiligingsprotocol met het doel DIB over te dragen naar een andere
software, een ander platform of een andere fysieke datadrager. Het
beveiligingsprotocol omvat een private digitale sleutel ; genaamd de
“private key”. De private key mag niet gedeeld, overgedragen of
publiek gemaakt worden. De Klant draagt de volle verantwoordelijkheid
over de integriteit en de geheimhouding van de private key(s).
De klant kan door middel van de API data consulteren, verwerken,
dupliceren. Deze data valt onder de noemer DEB.
7.1.3.
Offline
De webtoepassing (artikel 3.2.1) en de API (artikel 3.2.2) kunnen in
uitzonderlijke gevallen, niet beschikbaar zijn voor de Klant. Bitpower kan
niet verantwoordelijk gesteld worden voor directe schade, noch
indirecte schade veroorzaakt door het niet beschikbaar zijn van deze
toepassingen.
7.3. Beheer Opslagruimte(s)
De Klant is volledig verantwoordelijk voor zijn eigen opslagruimtes.
7.4. Beheer DEB
De Klant is volledig verantwoordelijk voor de DEB en dient de
wetgeving inzake privacy, conform de Belgische wetgeving en conform
de Europese wetgeving, na te leven.

Ar t i kel 9 - Aa ns pr a kel i jk hei d va n Bi t po wer
9.1. Contractuele Fout
Bitpower kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor zover de Klant
bewijst dat Bitpower een zware contractuele fout heeft begaan, ingeval
van opzet of indien Bitpower een verbintenis niet heeft uitgevoerd die
één van de voornaamste prestaties van de Overeenkomst vormt.
9.2. Overmacht
Bitpower kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertraging of
tekortkomingen in de uitvoering van de dienst(en) en de gevolgen
daarvan wegens overmacht.
9.3. Oponthoud en Verstoringen
Bitpower treft geen aansprakelijkheid voor handelingen of nalatigheden
van derden (met uitzondering van haar onderaannemers), waardoor het
project gedurende korte of langere tijd verstoord worden.

Ar t i kel 1 0 - O p zeg m o da l i t ei t en d o o r d e Kl a nt
10.1. Opzegvergoeding
De Klant kan de Overeenkomst opzeggen tijdens de duur van de
Overeenkomst mits betaling van een opzegvergoeding gelijk aan het
resterend bedrag van Overeenkomst.
10.2. Betalingen
Bij beëindiging van deze Overeenkomst, zal de Klant aan Bitpower alle
bedragen betalen die hij verschuldigd is in het kader van deze
Overeenkomst.

Ar t i kel 1 1 – Kl a cht en
11.1. Meldingsplicht
Klachten dienen schriftelijk gemeld te worden aan Bitpower. De
klachten dienen duidelijk en gemotiveerd te worden opgesteld,
desgevallend met vermelding van de gevorderde herstelling en/of het
betwiste bedrag.
11.2. Tijdstip
Klachten dienen binnen de 8 kalenderdagen na het schadegeval te

Ar t i kel 8 - Ver g o ed i nge n en ko s t en
8.1. Tarifiëring
De kosten en vergoedingen die de Klant verschuldigd zijn voor de
diensten, materialen en transport, worden vermeld in de Overeenkomst.
De kosten zijn altijd vermeld onder de vorm van een tarifiëring per
eenheid of eenheidsprijs. Het subtotaal van de finale kost fluctueert
volgens het aantal verbruikte eenheden.

worden gericht aan Bitpower vertegenwoordigd door Kristof De Smedt,
Vogelwikkestraat 26, 9940 Evergem.
11.3. Toezegging Klacht
Bij toezegging : De verplichting tot betaling van het betwiste bedrag
wordt desgevallend geschorst.

8.2. Prijzen en tarieven
Bitpower heeft het recht om haar prijzen en tarieven aan te passen.
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11.4. Verwerping Klacht
Bij verwerping : Na analyse van de klacht en vervolgens verwerping
ervan door Bitpower, wordt het betwiste bedrag onmiddellijk volledig
opeisbaar.

dezelfde maand waarin het project start (tenzij het project na de 20e
kalenderdag van de maand start).
13.3. Betalingen
Betaling

dient

te

geschieden

binnen

30

kalenderdagen

na

facturatiedatum, op de door Bitpower aangegeven wijze in de valuta
waarin is gefactureerd. Betalingen dienen plaats te vinden vrij en zonder

Ar t i kel 1 2 – G es chi l l enb es l e cht i ng

kosten voor Bitpower, zonder verrekening, inhouding of opschorting.
Eventuele

klachten

tegen

de

facturatie,

die

binnen

de

30

De daartoe bevoegde rechter te Gent is bij uitsluiting bevoegd van

kalenderdagen dienen te worden ingediend, schorten de verplichting

geschillen

tot betaling niet op.

voortvloeiende

uit

of

ontstaan

in

verband

met

overeenkomsten tussen Bitpower en de Klant kennis te nemen,
onverminderd het recht Bitpower zich te wenden tot de bevoegde
rechter in de woon- of vestigingsplaats van de Klant.

13.4. Verzuim tot Betaling
Na het verstrijken van 30 kalenderdagen na de facturatiedatum is de
Klant in verzuim; de Klant is vanaf het moment van in verzuim treden
over het opeisbare bedrag, de wettelijke rente verschuldigd. Door de
Klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste

Ar t i kel 1 3 – B et a l i ng

plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van

13.1. Voorschot

dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Klant,

Het voorschot is gelijk aan het bedrag van de materialen, vermeld op
de Overeenkomst. Het voorschot kan nooit lager zijn dan 50% van het
totaalbedrag vermeld op de Overeenkomst. Het voorschot wordt
betaald tenminste één maand voorafgaand aan de datum van

Ar t i kel 1 4 - To e pa s s el i jk r e cht

uitvoering. Het resterende bedrag wordt vereffend na de Oplevering.
Op elke Overeenkomst tussen Bitpower en de Klant is Belgisch recht
13.2. Facturatie

van toepassing.

Bitpower stuurt een maandelijkse tussentijdse factuur, telkens op de
20e kalenderdag van de maand. De eerste factuur wordt gestuurd in
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