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Login overeenkomst Didi Tech and Distribution
TUSSEN
Didi Tech and Distribution BVBA met maatschappelijke zetel te 2630 Aartselaar , Molenveldstraat 18, met
ondernemingsnummer 0418 017 342
Vertegenwoordigd door Laurent Boucher, handelend in hoedanigheid van zaakvoerder.
Hiernagenoemd ‘DTD’.
EN
de firma:

____________________________________

met klantnummer:

____________________________________

met maatschappelijke zetel te (straat en nr):

____________________________________

Postcode en gemeente:

____________________________________

ingeschreven in het handelsregister te:

____________________________________

ondernemingsnummer:

____________________________________

vertegenwoordigd door:

____________________________________

handelend in zijn/haar hoedanigheid van:

____________________________________

aanduidend als administrator:

____________________________________

handelend in zijn/haar hoedanigheid van:

____________________________________

met telefoonnummer:

____________________________________

faxnummer:

____________________________________

E-mail:

____________________________________

Hiernagenoemd ‘de Reseller’
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Artikel 1: Algemeen

Artikel 4: Toekennen van een paswoord

Behoudens afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk vastgesteld
tussen DTD en de Reseller, is elke rechtsverhouding
tussen partijen onderworpen aan voorliggende
overeenkomst (hierna genoemd ‘de Overeenkomst’), met
inbegrip van de Algemene Verkoopsvoorwaarden.

4.1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst, kent
DTD de Reseller een gepersonaliseerd paswoord toe
(hiernagenoemd ‘het Paswoord’). Het Paswoord wordt
meegedeeld aan de Administrator samen met de door
Beide partijen ondertekende Overeenkomst.

Artikel 2: Totstandkoming van de Overeenkomst

4.2. Het paswoord heeft een drievoudige functie:
- het Paswoord verleent toegang tot de dealer area
- het Paswoord identificeert de Reseller
- het Paswoord bewijst de toestemming van de Reseller
met de door of namens hem geplaatste bestellingen.

2.1. De Overeenkomst tussen DTD en de Reseller komt
slechts tot stand nadat DTD de door de Reseller
ondertekende tekst van de overeenkomst in twee
exemplaren ontvangt, ze aanvaardt door ondertekening en
één, door beide partijen ondertekend exemplaar, aan de
Reseller terugstuurt. DTD behoudt zich uitdrukkelijk het
recht voor, en zonder dat ze hiervoor enige verantwoording
verschuldigd is, de Overeenkomst met de Reseller niet te
sluiten.
2.2. DTD verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om
de Reseller zo snel mogelijk te verwittigen van haar
beslissing tot al dan niet toegang te verlenen tot de dealer
area.
Artikel 3: Aanduiding van de Administrator
3.1. De Reseller duidt een Administrator aan. De
Administrator is voor DTD de fysische contactpersoon en
de verantwoordelijke voor het gebruik van de login in naam
en voor rekening van de Reseller.
3.2. De Reseller verbindt zich ertoe DTD onmiddellijk
schriftelijk op de hoogte te brengen in het geval de
Administrator wijzigt. In dit geval kent DTD de Reseller
onmiddellijk een nieuw Paswoord toe.

4.3. DTD kent de Reseller één uniek paswoord toe en zal al
het mogelijke doen om de vertrouwelijkheid van het
Paswoord te verzekeren.
4.4. De Reseller draagt de volledige verantwoordelijkheid
voor het beheer van het Paswoord door de Administrator of
door derden. DTD is behoudens opzet of grove schuld van
haarzelf, haar personeel, haar vertegenwoordigers en/of
uitvoeringsagenten niet aansprakelijk voor een gebeurlijk
misbruik van het Paswoord en de daaruit voortvloeiende
schade.
4.5. De Administrator kan zelfstandig en op eigen
exclusieve verantwoordelijkheid het onder punt 4.1.
toegekende Paswoord wijzigen. Het gewijzigde Paswoord
heeft de functies vervat in artikel 4.2.DTD is in geen geval
aansprakelijk voor fouten en/of misbruiken die het
gevolg zijn van de in dit artikel vermelde wijzigingen.
Artikel 5: Bestellingen

3.3. De Administrator regelt het gebruik van zijn login door
de Reseller.

5.1. Door het geven van het Paswoord krijgt de Reseller
toegang tot de producten en/of voorraadbestanden van
DTD. De Reseller kan zowel Producten die voorradig zijn,
als Producten die tijdelijk niet voorradig zijn, bestellen.

3.4. De Reseller draagt de volledige en exclusieve
verantwoordelijkheid voor de aanduiding van de
Administrator voor de bescherming en de beveiliging van
het login systeem ten aanzien van eenieder die op eender
welke wijze met zijn onderneming is verbonden,en staat
daarvoor zelf en alleen in. DTD kan in geen enkel geval
verantwoordelijk worden gesteld voor schade die de
Reseller, zijn klanten of andere derden zouden hebben
opgelopen door het toedoen van de Administrator en/of
eenieder die op eender welke wijze aan zijn onderneming is
verbonden. De Reseller verbindt zich ertoe om DTD te
vrijwaren tegen elke mogelijke schade die DTD alsnog zou
dienen te vergoeden en die zou zijn opgelopen door
toedoen van de Administrator en/of eenieder die op eender
welke wijze aan de onderneming van de Reseller is
verbonden.

5.2. DTD behoudt zich het recht voor de
verkoopovereenkomst op te zeggen zonder
opzeggingstermijn en zonder enige schadevergoeding
indien:
- DTD twijfelt aan de kredietwaardigheid van de Reseller
- partijen betrokken zijn in een gerechtelijke procedure
- er zich andere omstandigheden voordoen die DTD er in
alle redelijkheid kunnen toe doen besluiten de
verkoopovereenkomst op te zeggen. In de hierna vermelde
gevallen wordt de bestelling geplaatst, doch zal slechts
worden geleverd na oplossing van het gestelde probleem:
- overschrijding van de kredietlimiet
- uitblijven van betaling van vervallen facturen,
DTD verwittigt de Reseller zo snel mogelijk telefonisch van
haar eventuele beslissing tot hetzij opzegging van de
verkoopsovereenkomst, hetzij niet-levering. DTD kan in
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geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de
eventuele schade voortvloeiend uit de opzegging van de
verkoopovereenkomst en/of niet-levering.

na de kennisgeving aan de Reseller van toepassing zijn op
de nieuwe bestellingen.
Artikel 9: Vertrouwelijkheid

5.3. De Reseller is verantwoordelijk voor de keuze van de
bestelde producten. Hij verbindt er zich toe zich voldoende
te informeren vooraleer tot bestelling over te gaan en
verklaart uitdrukkelijk geen enkele bijkomende informatie
van DTD nodig te hebben. DTD neemt overigens alle zorg
in acht die redelijkerwijze van haar kan worden gevergd om
te verzekeren dat de informatie op haar site juist, volledig
en up-to-date is. De Reseller dient bij twijfel omtrent de
juistheid van de meegedeelde informatie, waaronder de
prijs, deze te verifiëren bij DTD. DTD kan in geen geval
aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke onjuiste
gegevens op haar site.

9.1. De Reseller verbindt er zich toe, zowel tijdens de duur
van deze Overeenkomst, als na de beëindiging ervan, geen
enkel vertrouwelijk element verstrekt in het kader van deze
overeenkomst aan derden bekend te maken zonder
voorafgaandelijke toestemming van DTD. De Reseller staat
in voor de naleving van deze verbintenis door de
Administrator en andere werknemers en aangestelden.
Enkel de personeelsleden die kennis dienen te hebben van
de hierboven vermelde elementen teneinde de Reseller toe
te laten de overeenkomst naar behoren te vervullen,
worden toegestaan deze vertrouwelijke informatie te
kennen.

Artikel 6: Prijzen en betaling

9.2. Alle door DTD aan de Reseller overgemaakte
vertrouwelijke gegevens blijven exclusief eigendom van
DTD. De Reseller verbindt zich ertoe deze terug te geven
op eenvoudige aanvraag van DTD of ten laatste bij het
einde van deze Overeenkomst.

6.1. DTD verkoopt de Producten aan de Reseller aan de
prijzen aangegeven op de site van DTD. De prijzen worden
vermeld in Euro, excl. BTW.
6.2. Te allen tijde kan DTD de prijzen wijzigen. Er zijn geen
minimum of maximum begrenzingen aan deze
prijswijzigingen. Nieuwe prijzen zijn onmiddellijk toepasbaar
op nieuwe bestellingen.

9.3. In geval van schending van voormelde verplichting, zal
de Reseller DTD vrijwaren voor elke schade en/of verlies
welke zij hierdoor zou geleden hebben.
Artikel 10: Duur en beëindiging van de overeenkomst.

6.3. DTD kan, zonder daartoe verplicht te zijn, de Reseller
een kredietlimiet toestaan. Binnen deze kredietlijn
geschiedt de betaling uiterlijk dertig (30) dagen na
factuurdatum. Indien DTD geen kredietlimiet heeft
toegestaan of indien deze is overschreden, geschiedt de
betaling bij levering (in contanten of gecertificeerde cheque)
of bij voorafbetaling.
Artikel 7: Merken
De merken en logo’s die gebruikt en vertoond worden op
de site van DTD, mogen zonder voorafgaandelijk
schriftelijke toestemming van de eigenaar van die merken,
op geen enkele wijze gebruikt worden door de Reseller. De
Reseller zal er zich in het bijzonder van onthouden de
merken te gebruiken in advertentie of ander
reclamemateriaal in verband met de verspreiding van
informatie of materiaal, van welke aard dan ook,
verkregen van de site van DTD.
Artikel 8: Algemene verkoopsvoorwaarden
8.1. De Algemene verkoopsvoorwaarden van DTD, zijn met
uitsluiting van alle andere toepasselijk op alle aanvaarde
bestellingen die via de dealer area worden doorgegeven.

10.1. Deze Overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde
duur en treedt in werking na ondertekening door beide
partijen.
10.2. Elke partij kan de overeenkomst beëindigen met
inachtname van een opzeggingstermijn van zeven (7)
kalenderdagen, betekend aan de andere partij bij een per
post aangetekende brief.
10.3. Onverminderd voormelde bepalingen heeft DTD het
recht om in de hierna opgesomde gevallen, de
overeenkomst met onmiddellijke ingang van rechtswege en
zonder ingebrekestelling te beëindigen zonder enige
schadevergoeding verschuldigd te zijn:
- faillissement, concordaat, vereffening of stopzetting van
de normale uitbating van het bedrijf van de Reseller;
- inbreuk door de Reseller op de bepalingen van deze
overeenkomst;
- niet betalen door de Reseller van verschuldigde sommen
op hun vervaldagen en dit ook nalaten binnen de dertig (30)
dagen nadat DTD per aangetekendschrijven een
ingebrekestelling aan de Reseller heeft
verstuurd.

8.2. DTD kan ten allen tijde haar Algemene
Verkoopsvoorwaarden
wijzigen, mits voorafgaandelijke kennisgeving aan de
Reseller. De gewijzigde voorwaarden zullen veertien dagen
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Artikel 11: Gevolgen van de beëindiging van de
Overeenkomst.
11.1. Op de dag dat de overeenkomst is beëindigd, zal het
Paswoord geen toegang meer verlenen tot de dealer area
van de DTD site

De Reseller kan noch de Overeenkomst, noch enige
rechten of verbintenissen uit deze Overeenkomst
overdragen zonder de voorafgaandelijk toestemming van
DTD.
Artikel 15: Vroegere overeenkomsten

11.2. Op de dag dat de overeenkomst is beëindigd, worden
alle nog uitstaande facturen betaald door de Reseller.

De Overeenkomst vervangt alle vroegere overeenkomsten,
schriftelijk of mondeling.

11.3. DTD kan de levering van alle of sommige producten
besteld vóór de beëindiging van de overeenkomst maar
nog niet geleverd, geheel of gedeeltelijk weigeren.

Artikel 16: Kennisgeving

Artikel 12: Splitsbaarheid

16.1. Kennisgevingen vereist onder deze overeenkomst
zullen enkel gevolg hebben wanneer zij per aangetekend
schrijven gericht zijn tot de
volgende adressen:
- voor DTD: Molenveldstraat 18, 2630 Aartselaar
- voor de Reseller:____________________
____________________

In geval enig onderdeel van deze overeenkomst ongeldig of
onuitvoerbaar zou blijken, zullen de andere bepalingen van
deze overeenkomst niettemin onverminderd van toepassing
blijven.

16.2. In geval van adreswijziging door één der partijen zal
zij de andere partij daarvan bij een ter post aangetekend
schrijven op de hoogte brengen ten minste 30 dagen
voorafgaande aan de adreswijziging.

Artikel 13: Overmacht

Artikel 17: Toepasselijk recht en Bevoegdheid

Wanneer het niet nakomen door één der partijen van een
verbintenis onderdeze overeenkomst, anders dan het
betalen van de verschuldigde bedragen, te wijten is aan
een omstandigheid buiten de wil van een der partijen zoals
bijvoorbeeld brand, stakingen, laattijdige leveringen of nietleveringen door leveranciers,transportproblemen..., zal de
verbintenis opgeschort worden gedu-rende de periode dat
deze omstandigheden aanwezig zijn en voor een redelijke
termijn daarna.

De overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht
Elk geschil met betrekking tot de overeenkomst wordt
uitsluitend beslecht door de rechtbanken van Antwerpen.

11.4. De Reseller heeft geen enkel recht op een
schadevergoeding ingevolge de beëindiging van de
overeenkomst.

(straat en nr)

________________________

(Postcode en plaats)

________________________

Artikel 14: Overdracht

Aldus overeengekomen op ____________________________
te Aartselaar, hebben de partijen de overeenkomst ondertekend,
in twee originelen
waarvan elke partij erkent er een ontvangen te hebben.
Voor DTD
Laurent Boucher
Zaakvoerder
Didi Tech and Distribution

BTW: BE0418.017.342

voor

_____________________________ Bedrijfsnaam
_____________________________ Handtekening
_____________________________ Naam
_____________________________ Titel
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