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1. Onderwerp : 
 

Het journaal voor de aanvragen van offertes is enkel beschikbaar en te raadplegen op het 
Web portaal van INFORMEX, dat elke werkdag en zaterdag van 7u tot 22u toegankelijk is.  
 

2. Duur van het abonnement : 
 
Het abonnement wordt aangegaan voor een initiële periode van 12 maanden en wordt 
stilzwijgend verlengd.  
 

3. Aansluitingsvoorwaarden : 
 

Het abonnement zal effectief zijn, na ontvangst van : 
 
 Het inschrijvingsformulier, volledig ingevuld en ondertekend door de verantwoordelijke 

van het bedrijf (persoon vermeld in de statuten van het bedrijf). 
 

 De recto-verso kopie van de identiteitskaart van de verantwoordelijke van het bedrijf 
(persoon vermeld in de statuten van het bedrijf). 
 

 De kopie van de statuten van het bedrijf. 
 

 Elk document dat bewijst dat het bedrijf haar activiteiten uitvoert op het adres vermeld 
op het inschrijvingsformulier, bijvoorbeeld een huurcontract, een elektriciteitsfactuur,… 
 

 De betaling van een waarborg van € 5.000 op de rekening IBAN BE90 2100 8788 0032 - 
BIC GEBABEBB van INFORMEX. 
 

 
De klant heeft een intracommunautair BTW nummer en voert zijn activiteiten uit in de 
automobielsector in de Europese Unie. 
 
De klant voldoet aan alle vereisten betreffende de intracommunautaire BTW regels in zijn 
land met betrekking tot de Informex facturen en de eventuele aankopen van voertuigen bij 
Belgische bedrijven via de Informex Vehicle Online website 
 
Niettegenstaande de hierboven vermelde voorwaarden, behoudt INFORMEX zich het recht 
om de toegang tot het journaal voor de aanvragen van offertes te beperken of om een 
voorafgaande waarborg te eisen om een correct gebruik overeenstemmend met de 
doelstellingen van het journaal te verzekeren. 
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4. Betalingsvoorwaarden : 
 

De facturen van INFORMEX zijn ofwel contant betaalbaar via bankdomiciliëring, indien 
deze bestaat, ofwel via overschrijving uiterlijk 30 dagen na het einde van de maand op het 
Belgisch IBAN rekeningnummer BE90 2100 8788 0032 - BIC GEBABEBB van Informex. 
 
In geval van achterstallige betaling zal een verwijlintrest van rechtswege verschuldigd zijn 
en zonder verdere aanmaning, berekend op basis van de rentevoet voorzien door de wet van 
2 augustus 2002 voor de strijd tegen de achterstallige betalingen bij commerciële transacties 
of elke andere wet die deze zou vervangen met hetzelfde doel.  

 
Daarbij zal er als forfaitaire en onveranderlijke vergoeding, een som van 15% van het 
bedrag exclusief BTW van de factuur, met een minimum van € 150 en verhoogd met € 8,17 
voor alle briefwisseling verzonden door INFORMEX om de betaling van de openstaande 
sommen te verkrijgen, verschuldigd zijn. 
 

5. Opschorting : 
 

INFORMEX behoudt zich het recht om de toegang tot de diensten van het journaal voor de 
aanvragen van offertes op te schorten, voor elke onjuiste inlichting vermeld bij de 
inschrijving en welke de correcte werking van het journaal voor de aanvragen van offertes 
en haar doelstellingen zou ondermijnen.  
 
In geval van achterstallige betaling of niet functioneren van de bankdomiciliëring, heeft 
INFORMEX het recht om al haar prestaties op te schorten, inbegrepen de inzameling van de 
offertes en de toegang tot het journaal voor de aanvragen van offertes. De diensten zullen 
enkel hervat worden na de betaling van het verschuldigd bedrag en de storting van een som 
die overeenstemt met de laatste drie maanden van facturatie met een minimum van € 500 als 
waarborg, welke zal teruggestort worden bij beëindiging van het contract met de Klant, voor 
zover deze al zijn verplichtingen tegenover INFORMEX is nagekomen.  
Indien de bankdomiciliëring niet werkt zal het tarief van het jaarabonnement zonder 
domiciliëring gelden. 

 
INFORMEX behoudt zich het recht om de toegang tot de diensten van het journaal voor de 
aanvragen van offertes op te schorten voor onderhoudsredenen, onderbrekingen of elke 
andere technische benodigdheden. 
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6. Opzegging van het abonnement : 
 
Het abonnement kan beëindigd worden na een initiële periode van 12 maanden, met een 
opzeg van 3 maanden, welke INFORMEX moet ontvangen per brief, per fax of per e-mail.  
 
De waarborgsom van € 5.000 zal worden teruggestort, de maand die volgt na het beëindigen 
van het contract, na aftrek van de nog eventuele verschuldigde bedragen aan INFORMEX. 
 
In geval van een anticipatieve beëindiging (b.v. bij een beëindiging vóór het einde van de 
initiële periode van 12 maanden), zal INFORMEX een vergoeding eisen in 
overeenstemming met het aantal resterende maanden. 
 

7. Diverse : 
 

Elke wijziging van het tarief zal gepubliceerd worden op de INFORMEX Website. In geval 
van wijziging, is het nieuwe tarief van kracht op de eerste januari die volgt op de publicatie 
van deze melding in het journaal voor de aanvragen van offertes. De Klant die het nieuwe 
tarief niet aanvaardt, heeft het recht om zonder vergoeding het contract met INFORMEX te 
beëindigen, op voorwaarde dat hij zijn beslissing meldt aan INFORMEX binnen de 20 
dagen die volgen op de publicatie van de aankondiging. 
 
INFORMEX is eigenaar van een geheel van intellectuele rechten met betrekking op 
gegevensbanken en programma's die deze in werking stellen of die dienen voor de 
uitwisseling onder partijen. Deze rechten betreffen zowel de programma's als de inhoud van 
de gegevensbanken. De Klant verbindt er zich toe niets te ondernemen dat de rechten van 
INFORMEX zou kunnen schenden. Meer in het bijzonder, verbindt hij er zich toe noch de 
toepassingen, noch de gegevens, noch de foto's, enz … te copiëren, te reproduceren, te 
verspreiden of te wijzigen, tijdens de duur van de aanvraag van offertes en welke gebruikt 
worden door INFORMEX of welke toegankelijk zijn via haar website voor gelijk welke 
reden, behalve het gebruik van de INFORMEX diensten. Elke inbreuk zal de stopzetting 
van de INFORMEX diensten met zich meebrengen. 
 
INFORMEX behoudt zich het recht om de huidige algemene voorwaarden op elk moment 
te wijzigen, namelijk om deze aan te passen aan de wijzigingen van de voorgestelde 
diensten aan de klanten of aan de technische evoluties of aan de wetgeving. De wijziging 
van de algemene voorwaarden gebeurt via een bericht in het journaal voor de aanvragen van 
offertes, dat de tekst met de nieuwe algemene voorwaarden inhoudt. In geval van wijziging 
zijn de nieuwe algemene voorwaarden van kracht op de datum vermeld in het bericht. De 
Klant die de nieuwe algemene voorwaarden niet aanvaardt heeft het recht om zonder 
vergoeding een einde te maken aan het contract met INFORMEX op voorwaarde dat hij zijn 
beslissing meldt binnen de 20 dagen die volgen op de publicatie van de nieuwe 
voorwaarden in het journaal voor de aanvragen van offertes. 
 
In geval van geschil, zullen enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd zijn.  
 

 


