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Algemene voorwaarden handelaar 
immokantoorvergelijken.be 
 
 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke relatie, aanbieding, 
bestelling, contract of factuur aangegaan tussen Bv Ordeo® en de 
handelaar of shophouder.  Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op 
de relaties met een consument. Er kan noch schriftelijk noch op één of 
andere wijze van afgeweken worden. Door een samenwerking te starten 
met Bv Ordeo® verklaart de handelaar zich uitdrukkelijk akkoord met de 
integrale inhoud. 
 
 
Partijen 
Immokantoorvergelijken.be is een handelsnaam van Bv Ordeo®, met 
maatschappelijke zetel te Spierebeekstraat 64, B-7711 Dottenijs, 
ingeschreven RPR Doornik onder het nummer BE 0688 528 962  
info@Ordeo.biz 
De Handelaar is de natuurlijke- of rechtspersoon die als shophouder 
gebruik wenst te maken van deze software. 
 
 
Prijzen leveringstermijnen & indexering 
Prijzen vermeld op bestelbonnen, offertes, websites zijn steeds vrijblijvend 
en zonder enige verbintenis vanwege Ordeo. Individueel geadresseerde 
offertes zijn 30 dagen geldig. Alle vermelde prijzen zijn steeds exclusief 
taksen (BTW), leveringstermijnen zijn steeds indicatief en worden geacht 
als streefdoel te zijn opgegeven. Enige vertraging kan noch aanleiding 
geven tot nietigheid  van de overeenkomst noch recht creëren op enige 
vorm van schadevergoeding.  Alle prijzen zijn uitgedrukt aan 
gezondheidsindex van de maand januari van het jaar waarin de 
overeenkomst aanvangt.   De overeenkomst is gekoppeld aan de evolutie 
van de gezondheidsindex en kan slechts 1 keer per twaalf maanden geëist 
worden. Per doorgestuurde lead zal Ordeo de klant factureren aan € 
25.50, eventueel, naar keuze van de klant uit te breiden met SMS dienst 
naar consument, € 1.50 per SMS en/of E-mail naar consument € 2.50. 
(Setupkosten worden individueel vermeld). 
 
 
Retourbeleid 
Het is de handelaar bekend dat hij over een termijn van 5 weekdagen 
beschikt om ongefundeerde leads terug te sturen. Ongefundeerde leads 
zijn hieronder limitatief opgesomd: 

- E-mail adres onbestaand: retour unknown adres 
- Gsm nummer onbestaand: ‘Dit nummer is niet toegewezen’ 
- Onbestaande straatnaam: volgens Google places 
- Duidelijk onbestaande naam: vb Piet Snot 

Eéns de termijn verstreken is kan er geen retour meer geaccepteerd 
worden. Ordeo verbind er zich toe de acceptatie of weigering van de 
retour mee te delen aan de handelaar. Een geretourneerde lead wordt 
gecrediteerd op een volgende factuur. 
 
 
Tot stand komen van de overeenkomst, duurtijd, keuze van formule 
De overeenkomst komt tot stand door registratie door de handelaar  op de 
website van de betrokken dienst  of door ondertekening van een offerte of 
bestelformulier.  De overeenkomst wordt gesloten voor onbeperkte duur 
en is steeds opzegbaar. Er zijn geen abonnement kosten verschuldigd.  
Huidige overeenkomst kan door Ordeo® overgedragen worden aan een 
derde zonder voorafgaandelijke betekening aan de handelaar. Deze derde 
wordt integraal in de plaats gesteld van Ordeo® wat betreft de rechten en 
plichten voortspruitend uit huidige overeenkomst. 
 
 
Setupkosten, facturatie & betalingen 
Voor het basis doorsturen van de leads zijn er geen setupkosten 
verschuldigd. Voor de bijkomende diensten kunnen setupkosten in 
rekening gebracht worden. Deze worden aangegeven op het 
inschrijvingsformulier. De handelaar ontvangt maandelijks een factuur met 
het aantal doorgestuurde leads. Deze  facturen zijn betaalbaar binnen de 
10 dagen zonder korting.  Alle facturen worden gratis digitaal aangeleverd, 
per post tegen meerprijs. Elke niet tijdig betaalde factuur zal 15 dagen na 
 

 
 
 
 
 
 factuurdatum en zonder ingebrekestelling een intrest opbrengen van 7% 
per jaar, elke begonnen maand tellende voor één maand.  Een forfaitaire  
dossier kost van € 500 zal ten laste gelegd worden van de handelaar, 
bovenop eventuele  kosten  van gerechtelijke procedure. 
 
 
Intellectuele eigendom – gebruiksvoorwaarden - GDPR 
De licentie is een SAAS software licentie. Dit wil zeggen dat  alle rechten op 
de software van immokantoorvergelijken.be,  inclusief handelsnaam, 
merknaam, logo, vormgeving, lay-out, programmatiecode, concept, 
werkwijze  steeds eigendom blijven van Ordeo® en haar respectievelijke 
leveranciers en nooit worden overgedragen op de handelaar. De 
handelaar en Ordeo® zullen tijdens en na de uitvoering van deze 
overeenkomst steeds alle eigendommen behorend aan een partij van  
deze overeenkomst als vertrouwelijk behandelen behalve in 
uitzonderingen door de wet bepaald, in geval van overmacht  of wanneer 
deze reeds bekend was aan de andere partij bij het registreren of wanneer 
deze deel uitmaakt van het publieke domein. Het afsluiten van de service 
houdt in dat de klant een niet exclusief gebruiksrecht verleent wordt tot 
het gebruik van de diensten. Dit is een middelen overeenkomst zonder 
enige resultaat verbintenis in hoofde van Ordeo. De handelaar zal instaan  
voor het verwerken volgens de GDPR regels van alle door Ordeo 
gegenereerde leads, met algehele vrijwaring t.o.v. Ordeo. Ordeo leeft 
strikt de GDPR regels na en gebruikt de leads slechts éénmalig, met een 
bewaartermijn zo kort als noodzakelijk voor de bedrijfsvoering. 
 
 
Door de handelaar verstrekte gegevens 
De handelaar is aansprakelijk voor de juistheid van de door hem verstrekte 
of gepubliceerde gegevens. Ordeo® kan nooit aansprakelijk gesteld 
worden voor foutief gepubliceerde gegevens. De handelaar is tot 
vrijwaring gehouden t.o.v. Ordeo® voor de door hem gebruikte 
artikelnamen, illustraties, media enz. Hij gaat de verbintenis aan geen 
gebruik te maken van benamingen, illustraties, media in het algemeen 
waarvan hij niet de intellectuele eigendom bezit. 
 
 
Einde van de overeenkomst 
Bij het beëindigen van de overeenkomst wordt de service onderbroken. De 
door de handelaar geüploade digitale gegevens (of materieel aan Ordeo®  
verstrekte gegevens) kunnen niet worden gerestitueerd.. 
 
 
Niet concurrentie beding 
De handelaar zal zich onthouden tot het afwerven of trachten afwerven 
van medewerkers van Ordeo®, zowel tijdens de duur van de overeenkomst 
als binnen de periode van 1 jaar volgend op het einde van de 
overeenkomst. De handelaar zal deze verplichting eveneens opleggen aan 
al zijn medewerkers , leveranciers en vertegenwoordigers. 
 
 
Geschillen 
Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.  Enkel de 
rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van 
Ordeo® is gevestigd zijn bevoegd. Mocht huidige overeenkomst artikels 
bevatten die strijdig zijn met de Belgische wet dan wordt geacht het 
wettelijk artikel van toepassing te zijn, zonder dat dit de nietigheid 
meebrengt van andere artikels, noch van de volledige overeenkomst.  
Klachten of betwistingen omtrent een factuur of levering dienen binnen de 
7 dagen na factuurdatum schriftelijk te gebeuren. 
 
 
 
 
 
 


