
Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van SDidIT (www.SDidIT.be). Omdat algemene 
voorwaarden juridisch bindend zijn is de tekst helaas erg technisch. In eenvoudige taal zijn deze 
voorwaarden een afspraak tussen u en mezelf en komen deze neer op: Ik doe mijn uiterste best om 
onze afspraken na te komen. Als zelfstandig ondernemer ben ik sterk afhankelijk van mond-tot-
mond reclame en zal er alles aan doen om 100% tevredenheid na te streven. Uw wensen zijn hierbij 
altijd leidend. Ik spreek met u een prijs af en u mag ervan uitgaan dat alle logische kosten hieronder 
vallen. Hierdoor komt u achteraf niet voor verrassingen te staan.  

Algemene voorwaarden  

Art. 1 Geldigheid van de voorwaarden: Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes 
en overeenkomsten met SDidIT. Afwijkende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van de 
opdrachtgever gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door SDidIT schriftelijk zijn 
aanvaard. Indien en voor zover bij overeenkomst is afgeweken van deze algemene voorwaarden, 
primeert het bepaalde in de overeenkomst.  

Art. 2 Totstandkoming overeenkomsten en offertes: Alle offertes van SDidIT, zowel schriftelijk als 
mondeling, zijn steeds vrijblijvend en hebben een geldigheid die staat vermeld op de offerte. Door 
ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever een overeenkomst aan met SDidIT inzake de 
opdracht en vergoeding genoemd in de offerte. De opdrachtgever en SDidIT erkennen elektronische 
communicatie en zullen de geldigheid en het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het 
enkele feit dat de communicatie elektronisch is.  

Art. 3 Opzeg: 1. De opdrachtgever verbindt er zich toe bij opzeg van de activiteit vanzijnentwege, 
ongeacht de reden, zelfs in geval van overmacht of onvoorzienbare omstandigheden, binnen de 14 
dagen na ontvangst van aangetekend schrijven vanwege SDidIT, 50% van de overeengekomen prijs 
als schadevergoeding te betalen (Een betaald voorschot wordt in mindering gebracht). Een betaald 
voorschot aan SDidIT is enkel en alleen dan terugvorderbaar bij opzeg van de activiteit door SDidIT. 
2. SDidIT of één van zijn aangestelden kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig geval van 
overmacht of onvoorzienbare omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst bemoeilijken 
of onmogelijk maken.  

Art. 4 Betalingsvoorwaarden: Alle facturen zijn betaalbaar voor vervaldatum. Indien gewerkt met 
een voorschot bestaat dit uit 30% van het honorarium en eventuele andere kosten. Dit voorschot 
moet binnen 14 dagen na het ontvangen van de factuur worden overgemaakt. Betaling van het 
resterende bedrag dient u op ten laatste de verval dag zelf contant te betalen of overgemaakt te zijn 
op het bank rekeningnummer: BE14 7340 6299 9283 ten name van Sam Dieltjens – SDidIT, onder 
vermelding van de mededeling vermeldt op het factuur.  

Art. 5 Aansprakelijkheid: De opdrachtgever is aansprakelijk voor de inhoud en de digitale media die 
gebruikt wordt op de website. In geval van opvragen van persoonlijke gegevens draagt de 
opdrachtgever de volledige verantwoordelijkheid bij de bewaring en verwerking van deze gegevens. 
Indien er een breuk optreedt t.o.v. de GDPR/AVG wetgeving neemt de opdrachtgever hiervoor de 
volledige verantwoordelijkheid opzich. 

Art. 8 Geschillen: In geval van betwisting vallen de geschillen die naar aanleiding van bovenvermelde 
overeenkomst ontstaan onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het 
Arrondissement Mechelen. De Belgische wetgeving is uitsluitend van toepassing.  

Wij hopen dat alle voorwaarden voor u duidelijk zijn. Mocht dit niet het geval zijn, neem dan vooral 
contact met me op. Ik sta u graag te woord! 


