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ALGEMENE VOORWAARDEN

Alle overeenkomsten zijn onderhevig aan het Belgisch recht. In geval onenigheid of geschil ontstaat tijdens het uitvoeren van deze 

overeenkomst zullen opdrachtgever en Seekurico BV, vertegenwoordigd door Winand Van Lil, pogen een oplossing te vinden in 

onderling overleg. Mocht deze poging vruchteloos blijken, is de rechtbank van Hasselt bevoegd.

Seekurico BV zal al zijn ervaring ter beschikking stellen aan de opdrachtgever of zijn klant om de toevertrouwde taak naar best 

vermogen uit te voeren, zonder dat de resultaten of de concrete bruikbaarheid van de door hem verstrekte diensten gegarandeerd 

kunnen worden.  Seekurico BV zal de opdrachten uitvoeren volgens zijn eigen inzichten in samenspraak met en begeleiding van de 

opdrachtgever of zijn klant. Seekurico BV zal de standpunten en beslissingen rapporteren aan de opdrachtgever en zijn klant. De 

opdrachtgever en zijn klant beslist autonoom over de aanwending van de geleverde diensten, en is zelf verantwoordelijk voor 

gemaakte keuzes. In geen geval zal de vergoeding die aan Seekurico BV moet betaald worden, bij toepassing van artikel 3, 

verminderd of terugbetaald kunnen worden in geval zou blijken dat de opdrachtgever of zijn klant geen gebruik maakt van de 

geleverde diensten of zo zou blijken dat ze als onvoldoende ervaren worden.

Indien Seekurico BV voor de uitvoering van zijn opdracht beroep doet op personeel, zal hij daarbij als opdrachtgever voor dit 

personeel, in het bijzonder alle sociale en andere verplichtingen nakomen die voortvloeien uit de tewerkstelling van dit personeel. De 

opdrachtgever of zijn klant van zijn kant zal het werkgeversgezag van Seekurico over zijn werknemers eerbiedigen. Ook Seekurico zal 

van zijn kant het werkgeversgezag van de opdrachtgever of zijn klant over zijn personeel eerbiedigen. 

De voormelde diensten worden door de opdrachtgever aan Seekurico BV als volgt vergoed: het bovenvermelde dienstenpakket zal 

vergoed worden volgens de afspraken die in de offerte bepaald werden. Betaaltermijn: 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders 

vermeldt op de factuur.  Indien de opdracht vroegtijdig door één der beide partijen eenzijdig zou stopgezet worden is hiervoor aan de 

andere partij een vergoeding van  15% van het afgesproken totaalbedrag verschuldigd. Bij overschrijding van de uiterste betaaldatum 

zullen op ieder vervallen en niet betaald bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlintresten worden aangerekend 

tegen de wettelijke rentevoet. Bovendien worden de verschuldigde bedragen vermeerderd met een forfaitair vastgesteld en aanvaardt 

boetebeding van 15%. Zodra een maand begonnen is worden de intresten van die maand volledig aangerekend.

De duur van de overeenkomst wordt bepaald in de offerte.

Het is Seekurico BV toegestaan om voor de uitvoering van bepaalde specifieke opdrachten een beroep te doen op derden, en dit onder 

zijn specifieke leiding en verantwoordelijkheid. Seekurico BV gaat hierbij uit van de grootst mogelijke discretie en geheimhouding.

De opdrachtgever of zijn klant verbindt zich er toe om alle informatie die noodzakelijk of nuttig wordt geacht door Seekurico BV in 

het kader van de uitvoering van deze opdracht, te verstekken aan Seekurico BV.

Het respectvol omgaan tussen opdrachtgever, zijn klant en Seekurico BV biedt de beste garantie op een goed resultaat voor alle 

partijen. 

Disclaimer :  Door opdracht te geven tot ontstaan van teksten, door de teksten te lezen, gaat u als opdrachtgever, lezer of gebruiker 

akkoord met de hierna volgende voorwaarden. Deze vrijwaringsclausule wijst de aansprakelijkheid af van de auteur en Seekurico BV 

in alle risico-houdende aangelegenheden of situaties voortvloeiend uit deze teksten. Auteur en Seekurico BV kunnen niet 

aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van het gebruik van de aangeleverde 

teksten en documenten, vermits de werkgever verantwoordelijk is voor het al dan niet toepassen van het advies. De aangeleverd 

informatie is enkel bedoeld voor de geadresseerde opdrachtgever en zijn klant. Seekurico BV of de auteur kunnen niet 

verantwoordelijk gesteld worden voor verkeerd gebruik van deze informatie. De aangeleverde teksten en documenten hebben een 

louter informatieve en adviserende waarde. De intellectuele eigendomsrechten op de aangeleverde informatie komen toe aan 

Seekurico BV. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of van zijn rechthebbenden, is 

elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen van deze informatie, publicaties of gegevens, 

verboden.


