Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van ITAF
ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID
1. Behoudens afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk vastgesteld tussen ITAF en de Klant zijn deze algemene voorwaarden van
toepassing op alle folders, prijslijsten, advertenties, aanbiedingen, offertes alsmede op alle overeenkomsten die met de Klant
tot stand komen en op alle (rechts)handelingen ter uitvoering daarvan. De toepasselijkheid van de algemene of bijzondere
voorwaarden van de Klant wordt door ITAF hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2. Voor specifieke garanties met betrekking tot de dienstverlening wordt verwezen naar de standaard "Service level
garanties door ITAF".
3. Voor richtlijnen met betrekking tot de eigendom van data van de klant bij het leveren van cloud services (diensten vanuit
het datacenter) wordt verwezen naar "Cloud computing policy".
ARTIKEL 2 – AANBOD EN BESTELLING VAN HARDWARE & SOFTWARE
1. Bestellingen worden aanvaard schriftelijk, via internet, telefoon of fax maar zijn enkel bindend indien aanvaard door ITAF
d.m.v. een schriftelijke (e-mail of ticket) orderbevestiging. Gelieve de orderbevestiging door te nemen en ITAF onmiddellijk
schriftelijk op de hoogte te brengen van eventuele discrepanties. Indien u dit niet doet, is de orderbevestiging van
toepassing op deze overeenkomst.
2. ITAF behoudt zich het recht van tussenverkoop voor.
3. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot de
toepasbaarheid van de apparatuur voor nieuwe technologieën weergegeven in reclame-uitingen en andere mededelingen,
waaronder aanbiedingen, gelden slechts bij benadering. Geringe afwijkingen van in een offerte meegedeelde gegevens zijn
toelaatbaar voor zover zij niet uitmonden in een door ITAF te verrichten wezenlijk andere prestatie. ITAF behoudt zich
uitdrukkelijk het recht voor, veranderingen en verbeteringen ten opzichte van de offerte, die dienstig zijn aan de technische
vooruitgang aan te brengen. De koper kan hieraan geen rechten ontlenen.
4. Voorafgaand aan de bestelling, zal de klant de nodige informatie inwinnen en zal hij er zich van vergewissen dat de
hardware en/of software, die hij zich voorneemt te verwerven bij ITAF, overeenkomt met zijn behoeften en met het gebruik
dat hij ervan verwacht. ITAF kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de verkeerde keuze van koopwaar, of appreciatie
van de klant.
ARTIKEL 3 – LEVERING VAN GOEDEREN
1. Leveringstermijnen zijn slechts opgegeven als een vrijblijvende aanduiding zonder waarborg van levering op de gestelde
datum. De leveringsplaats wordt vermeld in de orderbevestiging.
2. In geval van overmacht, heeft ITAF het recht om te hare de keuze de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst als
ontbonden aan te merken of de overeenkomst op te schorten tot de omstandigheden van overmacht een einde hebben
genomen en nakoming in redelijkheid mogelijk is.
3. De goederen zijn en reizen voor risico van de koper. De goederen worden verzonden door de Belgische Post,
EMS/Taxipost of een andere express-carrier.
4. ITAF is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.
5. De klant moet aan ITAF, elke klacht betreffende de geleverde goederen binnen de 7 dagen van hun ontvangst, schriftelijk,
laten toekomen, met verwijzing naar het nummer van de verzendingsnota of factuur. Zodra deze termijn verstreken is zal de
koopwaar door de klant aanvaard geacht te zijn en zal geen enkele klacht meer in aanmerking worden genomen.
6. Klachten met betrekking tot beschadiging van de verzonden goederen moeten gericht worden naar het bedrijf dat instond
voor levering en naar ITAF.
7. Geen enkele terugzending van koopwaar zal worden aanvaard tenzij voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van ITAF, en
voor zover deze koopwaar in goede staat wordt teruggestuurd en in zijn oorspronkelijke verpakking. De klant betaalt de
retourneringskosten.
ARTIKEL 4 – RETURN POLICY / BEDENKTERMIJN
1. Online bestellingen en aankopen vallen onder de “verkoop op afstand”. Er wordt immers gebruik gemaakt van een
communicatiemiddel: het internet. Aan de verkoop op afstand gaat steeds een verkoopsvoorstel vooraf.
2. Bij de levering of afhaling van de goederen ontvangt u een factuur. Vanaf dat ogenblik heeft u als consument 14 dagen
bedenktijd om af te zien van uw aankoop. De verkoop is derhalve pas definitief na de bedenktermijn van 14 dagen, te
rekenen vanaf de dag die volgt op die van de levering of afhaling. Indien u binnen die termijn wenst af te zien van uw
aankoop dient u ITAF hiervan schriftelijk te verwittigen. U dient vervolgens de goederen op eigen kosten terug aan ITAF te
bezorgen.
3. De producten dienen te worden terug bezorgd in de originele verpakking, waarbij uitdrukkelijk wordt gesteld dat deze niet
uitgepakt noch losgemaakt of gebruikt mogen zijn. Bovendien is het de koper uitdrukkelijk verboden bestaande zegels te
verbreken. Indien aan deze voorwaarden niet wordt voldaan geldt het vermoeden dat het toestel werd gebruikt en bijgevolg
aanvaard.
4. De aanvaarding van de teruggebrachte goederen gebeurt onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, met
het recht van de verkoper de staat van de goederen te onderzoeken, dit binnen een termijn van twee weken.
5. Indien de producten teruggezonden worden in hun originele verpakking zonder enige beschadiging of zonder door de
koper gebruikt te zijn, zal de koper crediteren, dit onder aftrok van de initiële vervoerskosten.
6. Bij vaststelling van gebruik van de goederen door de koper of van beschadiging van de goederen blijft de overeenkomst
volledig van kracht en wordt de koper geacht de geleverde goederen te hebben aanvaard en afstand te doen van het recht
om gebruik te maken van de mogelijkheden voorzien bij artikel 78 van de Wet van 14 juli 1991 betreffende de
handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument.
ARTIKEL 5 – GARANTIE VAN HARDWARE
1. Gebruik en verderverkoop van onze goederen gebeurt niet op onze verantwoordelijkheid. ITAF past dezelfde garantie toe
als de fabrikant, dit tegen dezelfde voorwaarden en gedurende dezelfde periode.
2. De verkoper kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, van welke
aard ook, die door de uitrustingen aan de klant of aan een derde zou worden veroorzaakt.
3. De waarborg is enkel geldig wanneer de uitrusting gebruikt wordt in een aangepaste werkomgeving.
4. De verkoper is in geen geval aansprakelijk voor de eventuele gebreken of wijzigingen van het of de computernetwerk(en)
waarin de uitrustingen worden opgenomen, of van het elektriciteit- of telefoonnet. Eventuele gevolgen van dergelijke
gebreken of wijzigingen blijven voor onderhavig contract zonder gevolg.
5. De waarborg vervalt wanneer de klant zelf verantwoordelijk is voor de schade, veroorzaakt door ruwe of

onoordeelkundige behandeling, verkeerde voedingsspanning of onjuiste installatie of ook indien herstellingen reeds geschied
zijn zonder onze tussenkomst.
6. Onze service staat volledig ter beschikking van de klant voor alle herstellingen buiten de waarborgtermijn.
ARTIKEL 6 – PRIJZEN
1. De overeengekomen prijzen gelden exclusief levering, voorlichting of andere nevenprestaties. De klant kiest de
verzendingswijze. De kosten van de verpakking, welke van de gebruikelijke verpakking afwijkt (bvb zeewaardige
verpakking), zijn ten laste van de koper. Kosteloze verzending geschiedt enkel wanneer dit schriftelijk is overeengekomen.
2. ITAF kan levering of service opschorten tot volledige betaling.
3. Bij niet betaling of bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is de koper, zonder voorafgaande
ingebrekestellingen, de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag vanaf de factuurdatum.
4. Bij niet betaling van de factuur is, onafhankelijk van de bepalingen opgenomen in art. 5.2. en na schriftelijke aanmaning,
een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 75,00 €.
5. ITAF is gerechtigd een voorschot of het stellen van zekerheid te eisen, vooraleer met de koper een overeenkomst aan te
gaan.
ARTIKEL 7 – EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Tot aan de algehele voldoening van de door de koper verschuldigde betalingen behoudt ITAF zich de eigendom voor, van
alle door haar geleverde goederen zulks tot zekerheid voor de betaling van al hetgeen ITAF krachtens de koopovereenkomst
toekomt. De koper zal zolang geen algehele betaling van de geleverde goederen heeft plaatsgevonden, de goederen niet
mogen vervreemden, belenen, verpanden of onder hypothecair verband brengen, noch verhuren of uitlenen.
2. ITAF is gerechtigd haar eigendomsrechten, de goederen zoals bedoeld in artikel 6.1 van deze voorwaarden, ten alle tijde
uit te oefenen en deze goederen tot zich te nemen. Indien ITAF deze goederen terug neemt, is de koper aansprakelijk voor
de hiermee gepaard gaande kosten voor ITAF. Verder heeft ITAF het recht eventuele schade aan de goederen op de koper te
verhalen.
ARTIKEL 8 – EIGENDOMSRECHT SOFTWARE ONTWIKKELD DOOR ITAF
1. Software en scripts ontwikkeld door ITAF blijven strikt eigendom van ITAF tenzij contractueel anders overeengekomen.
2. De klant krijgt het gebruiksrecht zolang het contract met ITAF loopt.
3. Indien het contract met ITAF wordt stopgezet en de software bevindt zich op systemen van de klant, dient deze ITAF
onmiddellijk toegang te verlenen tot deze systemen om de software en scripts te kunnen verwijderen.
ARTIKEL 9 – HOSTING
1. De koper/opdrachtgever die beroep doet op de hosting, housing of colocation diensten van ITAF mag op geen enkele
wijze deze aangeboden diensten of faciliteiten, daaronder begrepen de aangeboden opslagruimte, aanwenden tot het plegen
van wettelijke inbreuken en het veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van ITAF . De activiteiten van de
koper/opdrachtgever mogen evenmin aanleiding daartoe geven. Zo laat ITAF bij wijze van voorbeeld op haar servers geen
illegaal pornografisch materiaal toe, evenmin als illegale videosites of sites waarop zaken worden aangeboden welke strijdig
zijn met de openbare orde of de goede zeden, dan wel welke een onrechtmatige praktijk uitmaken.
2. Evenmin mogen op de servers van ITAF activiteiten worden uitgeoefend welke inbreuken plegen op beschermde werken
of welke strafbaar zijn gesteld door de Wet op de Informaticacriminaliteit.
3. De koper/opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de bijzondere bepalingen betreffende de hosting en
waarvan de koper/opdrachtgever kennis heeft kunnen nemen op de website van ITAF inzake hosting.
ARTIKEL 10 – DOMEINNAMEN
1. De registratie van domeinnamen met de country code top-level domain ".be" (ccTLD.be) geschiedt volgens de
reglementen van de VZW DNS BELGIUM. De koper/opdrachtgever aanvaardt de algemene voorwaarden voor de
domeinnaam registratie en verklaart er door ITAF te zijn op gewezen dat deze algemene voorwaarden beschikbaar zijn op
www.dns.be.
2. Voor de registratie van domeinnamen met de ccTLD.nl aanvaardt de koper onder dezelfde voorwaarden de regels
uiteengezet op www.nic.nl.
3. De registratie van domeinnamen met TLD’s .com/.org/.net/.biz/.nu/.info/.tv/ … geschiedt volgens reglement zoals
weergegeven op de eigen website van ITAF . De koper/opdrachtgever aanvaardt deze voorwaarden.
4. ITAF draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het ter kwader trouw registreren van domeinnamen, het
opgeven van domeinnamen welke een inbreuk zouden uitmaken op rechten van derden, enz. De koper/opdrachtgever zal
ITAF telkens vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van de bewuste domeinnaam.
ARTIKEL 11 – TOEPASSELIJK RECHT
1. Deze voorwaarden worden beheerst door Belgisch recht. Voor alle betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van Gent
bevoegd.
ARTIKEL 12 – AANSPRAKELIJKHEID
1. Voor enige directe of indirecte schade, waarvoor ITAF in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft
aanvaard, zal ITAF niet aansprakelijk zijn.
2. De koper vrijwaart ITAF te dezer zake tegen alle aanspraken van derden. De aansprakelijkheid van ITAF blijft ten alle tijde
beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering, dan wel het bedrag dat ITAF de koper maximaal in
rekening had kunnen brengen.
3. De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers
en alle andere personen die door ITAF ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
4. ITAF gaat in alle gevallen enkel een middelenverbintenis aan. In geen geval is ITAF aansprakelijk voor schade – daaronder
inbegrepen maar daartoe niet beperkt, de schade voor winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van bedrijfsinformatie of
enig ander geldelijk of ander verlies – welke ontstaan is door het gebruik van producten en/of diensten van ITAF, zelfs indien
ITAF op de hoogte is gesteld van het risico van dergelijke schade.
5. De klant blijft verantwoordelijk voor de backup van zijn data ook indien ITAF de nodige software, hardware en diensten
hiervoor ter beschikking stelt.
ARTIKEL 13 – EXPORTCONTROLE
1. De klant erkent dat producten technologie en software kunnen bevatten die vallen onder US en EU exportcontrolewetten
en wetten van het land waar het wordt geleverd of gebruikt. De klant moet alle voornoemde wetgeving naleven. Producten

mogen niet worden verkocht, geleased of overgedragen aan eindgebruikers of landen onderhevig aan beperkingen onder
voornoemde wetgeving of aan een gebruiker die betrokken is bij wapens voor massadestructie of genocide. De klant erkent
dat US en EU-beperkingen verschillen afhankelijk van product en tijd. De klant moet derhalve voldoen aan de geldende US
en EU reglementen.
ARTIKEL 14 – OVERMACHT
1. ITAF is niet aansprakelijk voor vertragingen (inclusief levering of service) veroorzaakt door omstandigheden waarover
ITAF geen redelijke controle heeft en heeft recht op uitstel voor levering. Voorbeelden zijn: stakingen, problemen met
leveranciers/transport/productie, schommelingen in valutakoersen, regerings- of regelgevende actie en natuurrampen.
Indien de overmachtstoestand twee maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden
zonder recht op schadevergoeding.
ARTIKEL 15 – PRIVACY-BELEID
1. De gegevens van de klant worden bewaard en/of overgedragen in strikte overeenstemming met de toepasselijke wettten
op de gegevensbescherming. Het privacy-beleid van ITAF houdt in dat alle gegevens met betrekking tot bestellingen en de
geleverde producten niet worden verstrekt aan andere organisaties voor marketingdoeleinden.
2. In navolging van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, hebt u het recht op
inzage en verbetering van de gegevens in dit bestand die betrekking hebben op u.
3. De klant kan ITAF de opdracht geven zijn gegevens niet te gebruiken voor directe marketing.
ARTIKEL 16 – OVERIGE BEPALINGEN
1. In geval afzonderlijke, in deze algemene voorwaarden opgenomen, bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden
verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

