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Art. 0. Bedrijfsnaam: Elite Groep; 
Vorm: vennootschap onder firma; 
Ondernemingsnr. °: 0736.522.483; 
Rechtspersonenregister: Gent; 
Maatschappelijke zetel: 
Blekkervijverstraat 17, 9880 Aalter; 
Mail: info@elitegroep.be; 
Website: www.elitegroep.be. 

 
Art. 1. Behoudens andersluidende 

schriftelijke overeenkomst wordt 
de rechtsverhouding tussen 
partijen geregeld door de 
algemene verkoopsvoorwaarden 
van Elite Groep V.O.F. waarvan de 
klant verklaart kennis te hebben 
genomen. 

 
Art. 2. Alle offertes zijn vrijblijvend. Al de 

gegeven prijzen zijn steeds 
gebaseerd op de materiaalprijzen, 
lonen, e.d., zoals ze van kracht zijn 
op de dag van de offerte. Officiële 
prijswijzigingen, zoals voorzien 
door wettelijke beschikkingen, 
brengen automatisch 
overeenstemmende wijzigingen 
van de in het contract vastgelegde 
prijzen mee. De evenredige 
verhoging kan ook van toepassing 
zijn op een gedeelte van de 
bestelling of opdracht. Deze 
wijziging zal Elite Groep te allen 
tijde legitimeren, cfr. art. VI.91/5, 1° 
WER. 

 
Art. 3. Elke offerte blijft 30 kalenderdagen 

geldig na zijn offertedatum. 
 

Art. 4. Alle door Elite Groep V.O.F. 
vermelde prijzen zijn in Euro (€). 

 
Art. 5. Elke persoon of vennootschap die 

een bestelling plaatst voor 
rekening van een derde, of te 
factureren aan een derde, maakt 
zich sterk voor deze derde, 
overeenkomstig art. 1120 van het 
Burgerlijk Wetboek, en zal 
verantwoordelijk zijn voor de 
betaling. 

 
Art. 6. Het vervoer of de verzending van 

onze goederen, via om het even 
welk vervoersmiddel, geschied op 
risico van de geadresseerde, tenzij 
anders vermeld. 

 
Art. 7. Wanneer er gesproken wordt over 

De Gin Bar, FLEXFLOCK, De Gin 
Gids, De Gin Shop, Elite Groep of 
Grafisch Urgentieteam, moet dit 
in zijn totaliteit begrepen worden 
als Elite Groep V.O.F.. Alle 
hierboven vermelde namen welke 
cursief staan, zijn slechts 
synoniemen die men kan 
gebruiken voor de officiële naam 
van de vennootschap, 
Elite Groep V.O.F.. 

Art. 8. Alle goederen die niet volledig 
betaald zijn, blijven in hun totaliteit 
onze volledige eigendom, bij 
afwijking van art. 1583 van het 
Burgerlijk Wetboek; eventueel 
betaalde voorschotten dienen dan 
als vergoeding voor kosten en 
winstderving. Niettegenstaande dit 
eigendomsvoorbehoud zal de 
koper de risico’s voor de zaken 
dragen. 

 
Art. 9. Het leveren van goederen of van 

prestaties op een latere dan de 
voorziene datum kan, wanneer dit 
niet te wijten is aan kwade trouw 
of een grove fout van de 
leverancier, nooit een reden zijn tot 
annulatie van de bestelling of 
verbreking van de overeenkomst, 
noch recht geven op enige 
schadevergoeding. 

 
Art. 10. De goederen/diensten worden 

geleverd na volledige betaling (of 
betaling van het voorschot indien 
er een voorschotfactuur van 
toepassing is). De koper dient de 
geleverde goederen/diensten 
onmiddellijk na te zien. Eventuele 
klachten moeten uiterlijk binnen 
de 7 werkdagen na ontvangst per 
mail worden overgemaakt naar 
sales@elitegroep.be. 

 
Art. 11. De levering gebeurt bij de 

verkoper, via post of mail, 
behoudens andersluidende 
schriftelijke afspraak. De goederen 
worden vervoerd op kosten en op 
risico van de koper. 

 
Art. 12. Annulering van de bestelling is 

slechts mogelijk indien zij per mail 
door de koper wordt gevraagd via 
sales@elitegroep.be, uiterlijk 
binnen de 7 werkdagen na de 
bestelling. Elite Groep heeft het 
recht op een forfaitaire 
schadevergoeding bij annulering 
(in elk geval) van 25% van de 
verkoopprijs, behoudens het recht 
op een hogere schadevergoeding, 
tot voldoening waarvan de reeds 
gedane betalingen door de klant 
zullen worden ingehouden. 

 
Art. 13. Behoudens uitdrukkelijk een 

schriftelijke andere afspraak, is de 
factuur betaalbaar binnen de 
termijn die vermeld staat op de 
factuur. 

 
Art. 14. Bij gehele of gedeeltelijke niet-

betaling van de factuur op de 
vervaldag wordt van rechtswege en 
zonder ingebrekestelling het 
factuurbedrag verhoogd met 12% 
intrest per jaar en een 
schadebeding van 10% met een 

minimum van 150 euro, en worden 
eventuele andere openstaande 
facturen onmiddellijk opeisbaar. 

 
Art. 15. Wanneer de koper de contractuele 

verplichtingen niet nakomt, 
houden wij ons het recht voor om, 
na ingebrekestelling, hetzij onze 
verplichtingen op te schorten, 
hetzij de overeenkomst zonder 
rechterlijke tussenkomst te 
ontbinden, indien op de 
ingebrekestelling geen of geen 
nuttig gevolg wordt gegeven 
binnen de 8 werkdagen, 
onverminderd het recht op 
schadevergoeding. 

 
Art. 16. Wanneer de factuur onbetaald 

blijft gedurende 8 kalenderdagen 
na verzending van onze 
aanmaning, zijn wij genoodzaakt 
deze over te dragen aan onze 
advocaat, die vervolgens indien 
noodzakelijk, een gerechtelijke 
procedure in gang zal zetten. 
Eventueel hieruit voortkomende 
kosten, alsook de gerechtskosten 
zullen tevens voor rekening van de 
klant zijn. 

 
Art. 17. Ingeval van faillissement, kennelijk 

onvermogen of overmacht, 
behouden wij ons het recht voor 
de overeenkomst eenzijdig en 
zonder nood aan voorafgaande 
ingebrekestelling op te zeggen. 

 
Art. 18. Deze algemene voorwaarden, 

maken integraal deel uit van de 
overeenkomst, met uitsluiting van 
de eigen voorwaarden van de 
klant. Er kan alleen schriftelijk van 
worden afgeweken. De klant 
erkent uitdrukkelijk deze 
voorwaarden gelezen te hebben 
en ze integraal zonder voorbehoud 
goed te keuren. 

 
Art. 19. Opmerkingen in verband met de 

factuur en/of de daarbij vermelde 
algemene verkoopsvoorwaarden 
dienen per mail schriftelijk binnen 
de 7 dagen na factuurdatum aan 
ons overgemaakt te worden, via 
sales@elitegroep.be. 

 
Art. 20. Standaard behouden wij ons het 

recht om na afloop van onze 
werken beeldmateriaal te nemen 
van de door ons geleverde en/of 
gepresteerde realisaties. Dit 
beeldmateriaal zullen wij 
gebruiken voor 
publiciteitsdoeleinden. Indien u 
niet langer wenst dat wij dit 
beeldmateriaal gebruiken kan u 
ons hiervan schriftelijk op de 
hoogte brengen of ons hierover per 
mail verwittigen. 
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Art. 21. Door het aangaan van een 
samenwerking met ons, verklaart u 
zich als klant akkoord met onze 
privacyverklaring. Onze 
privacyverklaring kan ten allen 
tijden schriftelijk opgevraagd 
worden bij ons, alsook kan deze 
geraadpleegd worden op onze 
website www.elitegroep.be. 

 
Art. 22. In de mate dat bij de uitoefening 

van de diensten persoonsgegevens 
verwerkt moeten worden, wordt 
Elite Groep beschouwd als 
verantwoordelijke voor de 
verwerking overeenkomstig de Wet 
van 8 december 1992 betreffende 
de verwerking van de 
persoonsgegevens en 
overeenkomstig de Vordering (EU) 
2016/679 van het Europees 
Parlement en de Raad van 27 april 
2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende 
het vrij verkeer van die gegevens en 
tot intrekking van Richtlijn 
95/46/AG (hierna: ‘AVG’) 

 
Art. 23. Partijen komen overeen dat Elite 

Groep slechts materiële 
handelingen van verwerking 
uitvoert en de betrokken 
persoonsgegevens uitsluitend 
verwerkt op basis van schriftelijke 
instructies van de klant. Elite Groep 
is daarbij gekwalificeerd als 
verwerker van persoonsgegevens. 
In ieder geval zal Elite Groep de 
persoonsgegevens uitsluitend 
aanwerven voor het doel waarvoor 
ze ter beschikking worden gesteld. 
Beide partijen verbinden er zich in 
ieder geval principieel en 
uitdrukkelijk toe om de bepalingen 
van de Wet van 8 december 1992 
en de AVG na te leven. 

 
Art. 24. Wat betreft de digitale omgeving 

zal Elite Groep passende 
technische- en organisatorische 
maatregelen nemen om de 
betrokken persoonsgegevens te 
beschermen tegen toevallige of 
ongeoorloofde vernietiging, tegen 
toevallig verlies evenals tegen 
iedere andere niet toegelaten 
verwerking van persoonsgegevens. 
In geval van verlies en/of 
vernietiging van persoonsgegevens, 
stelt Elite Groep de klant hiervan 
onmiddellijk in kennis en verleent 
de klant aan Elite Groep alle 
bijstand bij het doen nakomen van 
de verplichtingen uit hoofde van 
de vigerende privacy regelgeving, 
rekening houdende met de aard 
van de verwerking en de haar ter 
beschikking staande informatie. 

Art. 25. De klant verklaart uitdrukkelijk dat 
hij/zij deze voorwaarden gelezen 
en aanvaard heeft. 

 
Art. 26. De vernietiging (of nietigheid) van 

een clausule zal beperkt blijven tot 
die clausule en zal geen invloed 
hebben op de overige bepalingen 
van de overeenkomst. Partijen 
verbinden zich ertoe om alle 
nodige inspanningen te leveren 
om een clausule die nietig of 
onafdwingbaar blijkt te vervangen 
door een clausule die zoveel 
mogelijk aansluit bij het resultaat 
dat de vernietigde clausule 
beoogde. 

 
Art. 27. Al onze overeenkomsten worden 

beheerst door het Belgische recht. 
Eventuele geschillen worden 
uitsluitend voor de conform de 
maatschappelijke zetel van Elite 
Groep bevoegde rechtbanken, 
namelijk het vredegerecht van 
Deinze en de rechtbanken van 
Gent, gebracht. 

 


