
Bestelorder 
Firmanaam:  
Adres: 
Postcode: Gemeente: 
Contactpersoon: 
Tel.:  E-mail:  
Gsm:  BTW: 
Begindatum abonnement: . ______/_______/2020 TOT ______/_______/2024 

SmartWebs Max5: jaarlijkse Fee’s 
Webmodule CMS Max5 / 5pagina’s / SEO - module jaarlijks 500 € =  € 
Hosting 25MB / 1 GB trafiek per maand >1GB +5 €/maand supplement 
E-mailadres ☐ pop3  ☐ Exchange Microsoft Office 365 via partner    =  € 
Domeinnaam ☐.BE / ☐.EU / ☐.COM ☐ 30 € =  € 

Optioneel: éénmalige kostprijzen 
NIEUW : webshop tot 25 producten (upgrade mogelijk) 680 € =  € 
NIEUW : Mollie online betaalsysteem - betaling per transactie 340 € =  € 
Copywriting 5 pagina’s Nederlands 500 € =  € 
Geschreven teksten worden éénmalig geplaatst, incl. SEO metatags. 
Deze kunnen later door klant zelf worden aangepast naar wens via CMS 
Fotoreportage ½ dag opname excl. verplaatsing  500 € =  € 
Nabewerking, 10-15 foto’s voor web incl. Plaatsing op website 
Verplaatsing straal >10 km 0,80 cent/KM België – of prijs op aanvraag.  =  € 

Slideshow - banner in hoofding : éénmalige integratie  340 € =  € 
Per pagina kan er een andere slideShow worden geplaatst naar keuze. 
NL standaard / Extra Taal – FR – ENG – DE – of . . .  per taal 100 € =  € 
Excl. Vertalingen of plaatsing – prijzen op aanvraag 
Block-split : éénmalige codering  45 € =  € 
Parallax : éénmalige codering  45 € =  € 
Social Media Icons : éénmalige  90 € =  € 
Andere diensten volgens uurtarief: ☐ advies  ☐ begeleiding   
☐ Fotografie Film ☐ Grafisch ontwerp of ☐ logo ☐ extra opleiding 
extra programmatie: offerte op aanvraag uurtarief  85 € =  € 
 TOTAAL excl. BTW =  €  
 21 % BTW =  € 
  —————————- 
Bij ondertekenen gaat u akkoord  Totaal incl. BTW =  € 
met elektronische facturatie !  (Bij ondertekenen) Voorschot 1/3 =  €  
(schrappen wat niet past) Contanten / overschrijving pc banking (bewijs toevoegen)  _________________ 
 Binnen de maand  van ondertekening TE BETALEN saldo  =   € 

Smartwebs Max5 website met CMS en SEO - module is een webapplicatie op basis van vaste 
template, zie www.smartwebs.be,  door klant zelf aan te vullen met teksten en beelden - tenzij 
anders beschreven. GRATIS zelf aanpasbare advertentieruimte op groenegids.com 
Behoudens aangetekende opzeg uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de 
abonnementsperiode, wordt het abonnement voor eenzelfde periode verlengd. 
Contracten zijn voor een minimum duur van vier jaar.  
Deze termijnovereenkomst is NOOIT vroegtijdig opzegbaar! 
Opgesteld in twee originelen waarvan elke partij erkend er één te hebben ontvangen, incl. onze 
algemene voorwaarden.  
Voor DeZign Crew bvba  HANDTEKENING KLANT 
Uw Internet-adviseur  Voor akkoord met onze algemene voorwaarden,  
 vermeld op de keerzijde en of in bijlagen  
 “Gelezen, begrepen en goedgekeurd”  

DeZign Crew BV – Churchilllaan 32 – 2900 Schoten - Tel. +32(0)3 680 11 00  
BTW BE 0475 040 573 - sales@dezigncrew.com - www.DeZignCrew.com 

KBC BE 47 7310 2672 4380  -  ING BE 58 3200 0496 7379

http://www.DeZignCrew.com
http://www.smartwebs.be


ALGEMENE VOORWAARDEN DeZign Crew bvba 

1. De hierna volgende voorwaarden zijn van toepassing en zullen voorrang hebben op de voorwaarden door de koper 
gesteld.  

2. Bezwaren moeten ons binnen de acht dagen na verzendingsdatum aangetekend verstuurd worden. Zonder 
terugzending binnen de 8 dagen worden zij beschouwd als aanvaard in hun geheel. Het indienen van een klacht 
ontheft de klant niet van zijn betalingsverplichtingen.  

3. Elk geschil dient beslecht te worden voor de rechtbanken van de stad Antwerpen met uitsluiting van alle andere.  
4. In België zijn onze prijzen exclusief BTW.  
5. Het overschrijven van een bestelling veronderstelt aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Afwijkingen van 

deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.  
6. Onze rekeningen zijn betaalbaar te Antwerpen, 1/3 voorschot bij bestelling, saldo binnen de 8 dagen en zonder korting 

bij ontvangst van de factuur.  
7. Een annulering of verbreking van de bestelling om welke reden dan ook, brengt met zich mee dat het voorschot zal 

behouden worden en ontheft de klant niet van zijn (termijn)betalingsverplichtingen.  
8. Registratie en verlenging van domeinnamen zijn betaalbaar binnen de 8 dagen. DeZign Crew bvba behoudt zich het 

recht tot verwijderen van de domeinnaam op het internet of staking van diensten bij in gebreken blijven van de 
betaling.  

9. Het niet naleven van de betalingsvoorwaarden zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een 
verwijlinterest van 1 % per maand tot gevolg hebben. Een conventioneel schadebeding van 15 % met een minimum van 
100 € is toepasselijk voor debiteurenadministratie.  

10. Persoonsgebonden informatie is louter bedoeld voor intern gebruik door DeZign Crew bvba via gegevensverwerking. 
Deze gegevens mogen echter te allen tijde meegedeeld worden aan organismen die contractueel verbonden zijn met 
DeZign Crew bvba. De klant heeft recht op inzage en verbetering zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 
betreffende de bescherming van privé-leven en dit in het kader van de gegevensverwerking.  

11. DeZign Crew bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de door de klant gebruikte website of 
advertentieruimte op groenegids.com  

12. Het CMS / CRM software is en blijft eigendom van DeZign Crew bvba - enkel de content zoals beelden en teksten zijn en 
blijven eigendom van de klant.  

13. DeZign Crew bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade aan hard en software, verloren of foutieve 
informatie, uitval door natuurgeweld en alle omstandigheden die buiten de invloedssfeer van betreffende provider 
liggen.  

14. Behoudens aangetekende opzeg uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode, wordt het 
abonnement voor eenzelfde periode verlengd.  

15. De inhoud van de advertentie zal enkel de gegevens van de aanvrager mogen bevatten. Bij overtreding zal de inhoud 
offline worden gehaald.  

16. De beheerders en moderators van groenegids.com zullen ongewenst materiaal zo snel mogelijk verwijderen van de 
site. Het is echter onmogelijk om ieder bericht te controleren. Door in te stemmen met de voorwaarden erken je dat 
alle berichten op groenegids.com de meningen en de gezichtspunten van de gebruikers zijn en niet van de 
beheerders, moderators of webmaster. Het beheer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van 
berichten en advertenties van de gebruikers. Je geeft verder aan dat je geen kwetsende, onzedelijke, vulgaire, 
lasterlijke, haatdragende, bedreigende of seksueel oriënteerde berichten plaatst. Verder dient U zich te houden aan de 
van toepassing zijnde wetten en regels. Bij niet naleving kan U meteen en permanent verbannen worden van de site 
en zal eventueel uw service provider op de hoogte gesteld worden van uw gedrag. Het IP adres van uw computer 
wordt bij ieder bericht opgeslagen om het beheer van de site te vereenvoudigen. Door deze voorwaarden te 
aanvaarden stem U er in toe dat bovenstaande gegevens bijgehouden worden. Deze informatie zal niet bekend 
worden gemaakt aan derden zonder uw toestemming. Het beheer van de site is echter niet aansprakelijk voor hack 
pogingen die het gevolg zijn van het eventueel bekend worden van deze informatie. Het beheer van de site heeft het 
recht alle berichten te verwijderen, bewerken, verplaatsen en hebben het recht onderwerpen te sluiten op het 
moment dat zij dit passend vinden. Het e-mail adres dat U opgeeft wordt alleen gebruikt voor bevestigen van je 
account en wachtwoord en voor het verzenden van een nieuw wachtwoord als U uw wachtwoord vergeet. U geeft 
hiermee tevens toestemming onze nieuwsbrief via dit e-mailadres te ontvangen, uitschrijven kan via onze nieuwsbrief.  

17. Onze CMS: content management systeem met SEO: search engine optimization module is door de klant zelf aan te 
vullen met teksten en beelden en staat los van een no cure no pay overeenkomst. Tenzij schriftelijk anders bepaald. 
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