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Titel 1: Algemene Voorwaarden – General Terms & Conditions
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en beheersen de Order(s) aangegaan tussen de Klant en de Leverancier voor de levering van Diensten. Leverancier
en Klant worden soms hierna individueel aangeduid als een "Partij" en gezamenlijk als de "Partijen".
These General Terms and Conditions are applicable to and governed the Order(s) entered into between Customer and Supplier for the provision of Services. Supplier
and Customer are sometimes hereinafter referred to individually as a "Party" and collectively, as the "Parties".
Artikel 1: Definities
In deze Weepee Voorwaarden (Algemene Voorwaarden) wordt verstaan onder:
“Overeenkomst”: De Algemene Voorwaarden, het order voor de betreffende diensten en de Service Level Agreement.
“Getroffen Dienst”: De individuele Dienst die onbeschikbaar is.
“Klant”: De rechtspersoon of individuele persoon vermeld op het Order.
“Klantgegevens”: Alle data (met inbegrip maar niet beperkt tot een software-applicatie) opgeslagen door de Klant op de infrastructuur van de Leverancier, dit volgens
de Diensten van de Leverancier.
"Technologie van de Klant": De gepatenteerde technologie van de klant, inclusief en zonder beperking, alle tekst, afbeeldingen, geluid, video, en logbestanden, de
Software van de Klant (in source en object forms), user interface design, architectuur en documentatie (zowel gedrukt als elektronisch) know-how en alle gerelateerde
intellectuele eigendomsrechten over de hele wereld (al dan niet in eigendom van de klant of in licentie gegeven aan de Klant door een derde partij).
“Eindgebruikers”: Elke persoon of entiteit die gebruik maakt van de Diensten via de Klant, inclusief maar niet beperkt tot de Klant, de Leverancier van de Klant of een
klant van de Klant.
"Wanprestatie": een structurele schending van een materiële bepaling van de Overeenkomst en/of het niet maken van een (tijdige) betaling volgens de Overeenkomst.
"Overmacht": Overmacht is een gebeurtenis die hoe dan ook buiten de redelijke controle van een partij valt, inclusief en zonder beperking: oorlogshandelingen, daden
van God, aardbevingen, orkanen, overstromingen, brand of andere soortgelijke ongevallen, embargo’s, oproer, terrorisme, sabotage, stakingen, overheidsmaatregelen,
opstanden, epidemieën, quarantaine, het onvermogen om materialen te produceren of transport te faciliteren, het falen van de macht, restrictieve overheidsregelgeving,
rechterlijke bevelen, veroordeling, het falen van het internet of een andere gebeurtenis van soortgelijke aard.
"Overheidsinstantie": elke federale, nationale, regionale, provinciale, stedelijke, gemeentelijke, lokale, territoriale, of stam- overheid, of buitenlandse of binnenlandse,
of een afdeling, agentschap, bureau of andere administratieve of regelgevende instantie die autoriteit verworven heeft van één van de voorgaanden, inclusief en zonder
beperking, rechtbanken, openbare nutsbedrijven en communicatie-autoriteiten.
"Leveranciersdienst(en)" of "Dienst(en)": De diensten die door de Leverancier aan de Klant worden geleverd op grond waarvan de Klant haar gegevens mag opslaan
en/of de software mag gebruiken via de infrastructuur die door de Leverancier, zoals verder beschreven in het Order.
"Intellectuele eigendomsrechten”: Intellectuele eigendomsrechten omvatten alle intellectuele eigendom van welke aard dan ook en het recht toe te passen voor de
bescherming ervan.
"Interestvoet": De Belgische wettelijke interestvoet verhoogd met 2,00 %.
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"Maandelijks Terugkerende Kosten" of "MRC": De vaste kosten te betalen aan de Leverancier door de Klant op een maandelijks terugkerende basis voor het gebruik
van de Diensten.
"Order": De (bevestigde) Order/Bestelling, contract of voorstel tot vaststelling van de afspraken met betrekking tot de levering van diensten door de Leverancier aan
de Klant en beheerst door deze Algemene Voorwaarden.
"Persoonlijke Gegevens": Elke informatie die een individu kan identificeren.
"Ingangsdatum van de Dienstverlening": (i) De tijd dat de Leverancier begint met het verstrekken van de Diensten zoals gemeld door de Leverancier aan de Klant; of
(ii) de tijd dat de Klant begint met het gebruik van de diensten, naargelang welke datum eerder valt.
"Servicevergoedingen": De kosten voor de Diensten (inclusief, maar niet beperkt tot de maandelijks terugkerende kosten en éénmalige kosten), zoals vermeld in de
betrokken Order.
"Servicetermijn": De initiële termijn van de levering van de dienst, zoals vastgesteld in het Order, waarbij de Klant het onvervreemdbare recht heeft om de Dienst te
gebruiken tijdens de Servicetermijn tegen betaling van de Servicevergoedingen.
"Service Level Agreement" of "SLA": De service level bepalingen die de service level targets beschrijven zoals uiteengezet in paragraaf 8.
"Software": Elke softwaretoepassing geleverd door de Leverancier die de Klant mag gebruiken in overeenstemming met een Order.
"Leverancier" of "Weepee": Weepee N.V. en haar partners.
"Leveranciersnetwerk": Het telecommunicatienetwerk, inclusief maar niet beperkt tot vezels en optische en bekabelde/draadloze transmissie apparatuur, die eigendom
is van en/of gehuurd en beheerd en onderhouden door de Leverancier of haar dochterondernemingen.
"Technologie van de Leverancier": De eigen technologie van de Leverancier, inclusief en zonder beperking, Leveranciersdiensten, software tools, hardware
ontwerpen, algoritmen, software (in source en object forms), user interface design, architectuur, class libraries, objecten en documentatie (zowel gedrukt als
elektronisch), netwerk designs, know-how, methoden voor bedrijfsvoering, en de daarmee verband houdende intellectuele eigendomsrechten over de hele wereld (al dan
niet in eigendom van de Leverancier of in licentie gegeven aan de Leverancier door een derde partij).
Article 1: Definitions
In these Weepee General Conditions (General Terms & Conditions) the following terms and phrases have the following meanings:
"Agreement": The General Terms & Conditions, the Order for the applicable Services and Service Level Agreement.
"Affected Service": The individual Service being Unavailable.
"Customer”: The entity or individual so named on the Order.
"Customer Data": Any data (including but not limited to any software application) stored by Customer on the infrastructure provided by Supplier in connection with the
Supplier Services.
"Customer Technology": The Customer's proprietary technology, including without limitation, all text, pictures, sound, video, and log files, Customer's software (in
source and object forms), user interface designs, architecture and documentation (both printed and electronic), know-how, and any related Intellectual Property Rights
throughout the world (whether owned by Customer or licensed to Customer from a third party).
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"End Users": Any person or entity deriving use of the Services through the Customer including but not limited to the Customer, and supplier of the Customer or a
customer of the Customer.
"Event of Default": A structural breach of any material provision of the Agreement and/or the failure to make (timely) payment due under the Agreement.
"Force Majeure Event": Any event beyond a Party's reasonable control, including, without limitation, acts of war, acts of God, earthquake, hurricanes, flood, fire or
other similar casualty, embargo, riot, terrorism, sabotage, strikes, governmental act, insurrections, epidemics, quarantines, inability to procure materials or
transportation facilities, failure of power, restrictive governmental laws or regulations, court orders, condemnation, failure of the Internet or other event of a similar
nature.
"Governmental Authority": Any federal, national, state, regional, county, city, municipal, local, territorial, or tribal government, whether foreign or domestic, or any
department, agency, bureau or other administrative or regulatory body obtaining authority from any of the foregoing, including without limitation, courts, public utilities
and communications authorities.
"Supplier Service(s)" or "Service(s)": Those services provided by Supplier to Customer pursuant to which the Customer may store its data and/or use the Software
via the infrastructure provided by Supplier, as further described in the Order.
"Intellectual Property Rights": Includes any and all intellectual property of whatever nature and kind and the right to apply for protection thereof.
"Interest Rate": The Belgian statutory interest increased with 2%.
"Monthly Recurring Charge" or "MRC": The fixed charges payable to Supplier by Customer on a monthly recurring basis for the use of the Services.
"Order": The (confirmed) order, contract or proposal setting out matters relating to Supplier's delivery of Services to Customer and governed by these Terms and
Conditions.
"Personal Information": Any information that may identify an individual.
"Service Commencement Time": (i) The time Supplier commences providing the Service as notified by Supplier to Customer; or (ii) The time Customer begins using
the Services, whichever date is earlier.
"Services Fees": The charges for Supplier Services (including but not limited to monthly recurring charges and non-recurring charges) as identified in the relevant
Order.
"Service Term": The initial term of the delivery of Service as set forth in the Order Form in which Customer has the indefeasible right to use the Service during the
Service Term against payment of the Service Fee.
"Service Level Agreement" or "SLA": The service level provisions describing the service level targets as set out in Section 8.
"Software": Any software application provided by Supplier which the Customer may be entitled to use in accordance with any Order.
"Supplier" or “Weepee”: Weepee N.V. and its affiliates.
"Supplier Network": The telecommunications network, including but not limited to fibres and optical and wired/wireless transmission equipment, which is owned and/or
leased and operated and maintained by Supplier or its Affiliates.
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"Supplier Technology": The Supplier's proprietary technology, including without limitation, Supplier Services, software tools, hardware designs, algorithms, software (in
source and object forms), user interface designs, architecture, class libraries, objects and documentation (both printed and electronic), network designs, know-how,
business methods, and any related Intellectual Property Rights throughout the world (whether owned by Supplier or licensed to Supplier from a third party).
Artikel 2: Algemeen
De Overeenkomst omvat het onvervreemdbare recht om de Diensten, zoals beschreven in het Order en de Beschrijving van de Diensten en de Service Level
Agreement, te gebruiken tijdens de afgesproken Servicetermijn.
De Overeenkomst beschrijft de rechten en plichten van de Partijen met betrekking tot de Dienstverlening.
Een Order wordt slechts bindend indien het wordt ondertekend en uitgevoerd door een bevoegde vertegenwoordiger van beide Partijen.
De Klant stemt ermee in en erkent dat de Overeenkomst geen recht geeft om een deel van het Weepee Netwerk of Technologie te gebruiken anders dan de Diensten
zoals vermeld in de Overeenkomst en dat de Diensten verleend onder deze Overeenkomst de Klant geen enkel eigendomsrecht, aandeel of enig ander recht geeft op
fysieke toegang of het gebruik van het Weepee Netwerk.
De Klant mag alleen gebruik maken van de Diensten en de bijbehorende bandbreedte met als doel de overdracht van dataverkeer tussen haar systemen te faciliteren en
mag er uitdrukkelijk geen misbruik van maken of het gebruiksrecht van de Diensten en de bijhorende bandbreedte (her)verkopen of verhuren, tenzij Weepee
voorafgaand schriftelijke toestemming daartoe heeft gegeven.
Voorafgaand aan de feitelijke levering van de Diensten zal Weepee de Diensten testen om te controleren of alle diensten klaar voor gebruik zijn.
Article 2: General
The Agreement entails the indefeasible right to use the Services as described in the Order Form and the Description of Services and the Service Level Agreement
during the agreed Service Term.
The Agreement describes the rights and obligations of the Parties with respect to rendering of the Services.
Each Order shall only be binding if it is signed and executed by an authorized representative of both Parties.
The Customer agrees and acknowledges that the Agreement grants no right to use any element of the Weepee Network or Technology other than the Service as
mentioned in the Agreement and that the Service granted hereunder does not provide Customer with any ownership, interest in or other right to physical access,
encumbrance or use of the Weepee Network.
Customer may only use the Service and the accompanying bandwidth for the purpose of facilitating the transfer of data traffic between its systems and may explicitly
not abuse nor (re)sell or lease out the right of use of Service and the accompanying bandwidth unless Weepee has given its prior written permission thereto.
Prior to the Actual Delivery Date Weepee shall test the Service(s) to verify that each Service is Ready for Service.
Artikel 3: Levering en Aanvaarding
Voorafgaand aan de eigenlijke datum van levering van de Diensten zal Weepee de Diensten testen om te controleren of alle Diensten klaar voor gebruik zijn.
Weepee zal de Klant informeren vanaf welke Datum de Diensten klaar voor gebruik zijn, dit is de “Ready for Service” Datum. Gedurende een periode van vijf (5)
werkdagen die ingaat op de “Ready for Service” ingangsdatum, heeft de Klant het recht om on-site testen van de Diensten uit te voeren waardoor de Klant kan
vaststellen of de Diensten voldoen aan de specificaties zoals beschreven in de toepasselijke Beschrijving van de Diensten en de Service Level Agreement.
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Indien de Klant de Diensten aanvaardt, zal de “Ready for Service” Datum worden beschouwd als de Ingangsdatum van de Dienstverlening. In het geval dat de Klant (i)
geen on-site testen van de Diensten uitvoert, (ii) er niet in slaagt om binnen de tien (10) werkdagen na de “Ready for Service” Datum aan Weepee te bewijzen dat de
Diensten niet voldoen aan de specificaties zoals beschreven in de Beschrijving van de Diensten en de Service Level Agreement, of (iii) Weepee informeert dat hij de
Diensten niet accepteert, zal de “Ready for Service” Datum ook beschouwd worden als de Ingangsdatum van de Dienstverlening.
Als de Klant aan Weepee bewijst dat de Diensten niet voldoen aan de specificaties zoals beschreven in de toepasselijke Beschrijving van de Diensten en de Service
Level Agreement en Weepee schriftelijk informeert dat hij de Diensten niet accepteert als gevolg daarvan, dan zal Weepee alle (redelijkerwijs mogelijke) nodige
maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de Diensten voldoen aan de specificaties in de toepasselijke Beschrijving van de Diensten en de Service Level Agreement
en zal Weepee ervoor zorgen dat de Diensten opnieuw worden getest. Weepee zal de nieuwe testresultaten aan de Klant bezorgen. De datum waarop de nieuwe
testresultaten aan de Klant worden bezorgd, wordt dan beschouwd als de nieuwe “Ready for Service” Datum.
Article 3: Delivery and Acceptance
Prior to the Actual Delivery Date Weepee shall test the Service(s) to verify that each Service is Ready for Service.
Weepee shall inform the Customer of the Ready for Service Date. For a period of five (5) working days commencing on the Ready for Service Date, the Customer is
entitled to conduct on-site testing of the Service(s) allowing the Customer to establish that the Service(s) meet the specifications as described in the applicable
Description of Services and the Service Level Agreement.
If the Customer accepts the Service(s), the Ready for Service Date will be considered the Service Commencement Time. In the event that the Customer (i) does not
conduct on-site testing of the Service(s),(ii) fails to prove to Weepee within ten (5) working days after the Ready for Service Date that the Service(s) does/do not meet
the specifications as described in the Description of Services and the Service Level Agreement, or (iii) informs Weepee that it does not accept the Service(s), the Ready
for Service Date will also be deemed the Service Commencement Time .
If Customer proves to Weepee that the Service(s) does/do not meet the specifications as described in the applicable Description of Services and Service Level
Agreement and informs Weepee in writing that it does not accept the Service(s) as a result thereof, Weepee shall take all appropriate (reasonably possible) measures to
ensure that the Service(s) meet(s) the specifications in the applicable Description of Services and Service Level Agreement and shall ensure that the Service(s) is/are
tested again. Weepee will provide the results of the new tests to the Customer. The date on which the results of the new tests are provided to the Customer shall
constitute the new Ready for Service Date.
Artikel 4: Prijzen en Betalingsvoorwaarden
De Klant zal de eventuele installatiekosten betalen in aanvulling op de Servicevergoedingen zoals uiteengezet in de toepasselijke Order. Extra (“on-demand”)
ondersteuning of technische inspanningen zullen worden aangerekend aan de Klant op basis van “Time & Material” kosten zoals uiteengezet in de toepasselijke Order,
en zal door de Klant worden betaald. De Klant kan inzicht verkrijgen in de verrichte prestaties op basis van timesheets.
Tenzij anders tussen de partijen schriftelijk overeengekomen, zal de facturering van de Leveranciersdiensten starten op de Ingangsdatum van de Dienstverlening. De
Leverancier zal alle Servicevergoedingen factureren in overeenstemming met de frequentie, de methode, betalingsvoorwaarden en valuta vastgelegd in het Order.
Weepee zal facturen sturen voor alle betalingen die moeten worden gedaan door de Klant op grond van de Overeenkomst. Alle betalingen dienen te geschieden binnen
dertig (30) dagen na de factuurdatum, zonder enig recht op verrekening van de Klant.
Bij gehele of gedeeltelijke niet-tijdige betaling wordt ten titel van schadevergoeding een forfaitaire schadevergoeding aangerekend van 10,00 % op het factuurbedrag,
met een minimum van 50,00 euro en dit voor interne kosten, eventuele gerechtskosten niet inbegrepen. Betalingen door de Klant zullen in de eerste plaats worden
toegewezen aan een openstaande interest, met inbegrip van de moratoire interest, en/of incassokosten en pas daarna aan de (oudste) uitstaande schulden aan de
Leverancier. Niet tijdige betaling kan tevens leiden tot onderbreking van de Diensten totdat betaling van openstaande facturen ten volle geschied is, en de Klant dient
hierbij alle kosten te vergoeden gemaakt om de factuur te innen.
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Alle in de overeenkomst uiteengezette bedragen zijn, voor zover van toepassing, exclusief BTW en jaarlijkse indexering.
Weepee heeft het recht om de prijzen elk jaar te verhogen in lijn met de Index der Consumptieprijzen, deze verhoging heeft terugwerkende kracht vanaf het begin van
dat kalenderjaar. De indexatie zal worden gefactureerd aan de klant door middel van een aparte factuur of door middel van een aanpassing van de Servicevergoedingen.
In het geval de Klant te goeder trouw de gehele of een deel van de factuur van de Leverancier betwist, moet de Klant het onbetwiste deel van de factuur betalen en
een schriftelijke vordering indienen voor het betwiste bedrag waarbij hij in deze vordering de redenen van de betwisting uiteenzet. Alle vorderingen moeten bij de
Leverancier worden ingediend binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de factuur in kwestie. De Klant erkent en stemt ermee in dat hij in staat is en dat het redelijk
is om van de Klant te vragen om facturen te betwisten binnen die tijd, de klant doet daarbij afstand van het recht om facturen te betwisten die niet binnen de
hierboven uiteengezette termijn werden betwist.
Article 4: Pricing and Payment
The Customer will pay any installation costs to Weepee in addition to the Service Fee as set forth in the applicable Order. Additional (on-demand) support or
engineering efforts will be charged to the Customer on the basis of Time & Material fees as set forth in the applicable Order, and will be paid by the Customer.
Customer can have insight in performed efforts based on performance timesheets.
Unless otherwise agreed between the Parties in writing, billing for the Supplier Services shall commence on the Service Commencement Time. Supplier shall invoice all
Service Fees in accordance with the frequency, method, payment terms and currency set out in the Order.
Weepee shall send invoices for all payments required to be made by Customer pursuant to the Agreement. All payments shall be made within thirty (30) days of the
date of the invoice without any right to set off for Customer.
In case of a full or partial late payment by the Customer a penalty interest will be charged, the penalty will be 10.00% on the invoice amount, with a minimum of 50.00
euros, this for internal costs, possible legal costs not included. Payments by the Customer will be allocated firstly to unpaid interest, including default interest, and/or
collection fees and only thereafter the (first) outstanding debts to the Supplier. Late payment can also lead to suspension of the Services until payment of outstanding
invoices is fully done, and the Customer must reimburse all costs incurred to collect the bill. In the event Customer shall fail to make any payment under the Agreement
when due, such amounts shall accrue Default Interest from the date such payment is due until the date the outstanding amount is fully paid.
All amounts set forth in the Agreement are, to the extent applicable, exclusive of VAT and the annual indexation.
Weepee is entitled to increase the fee prices each year in line with the Consumer price index all households in Belgium, which increase shall have retro-active effect as
of the beginning of that calendar year. The indexation will be invoiced to the Customer by way of a separate invoice or by way of an adjustment of the Service Fee.
In the event Customer disputes in good faith any portion of Supplier's invoice, Customer must pay the undisputed portion of the bill and submit a written claim for the
disputed amount, documenting the basis of its claim. All claims must be submitted to Supplier within thirty (30) days of receipt of billing for those Supplier Services.
Customer acknowledges and agrees that it is able to and that it is reasonable to require Customer to dispute bills within that time and Customer therefore waives the
right to dispute the charges not disputed within the time frame set forth above.
Artikel 5: Gebruik van de Diensten
De Diensten zijn uitsluitend bedoeld voor zakelijke doeleinden. De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de Diensten en zal de Diensten niet gebruiken of
toestaan dat de Diensten worden gebruikt voor het verzenden, distribueren of opslaan van inhoud of berichten (met inbegrip van e-mailberichten), die ongeschikt
(inclusief, maar niet beperkt tot, obscene (met inbegrip van kinderpornografie), lasterlijk, bedreigend, beledigend, hatelijk, of buitensporig gewelddadig), schadelijk
(inclusief, maar niet beperkt tot, virussen, wormen, het kraken van wachtwoorden programma's of Trojaanse paarden), en/of frauduleus of misleidend (inclusief, maar
niet beperkt tot, valse, misleidende of misleidende verklaringen, claims, of voorstellingen) zijn, zoals redelijkerwijs bepaald door de Leverancier in overeenstemming met
de algemeen aanvaarde normen van de internetgemeenschap, noch voor het verspreiden van ongevraagde e-mailberichten waarvan men redelijkerwijs kan verwachten
dat deze klachten kunnen uitlokken (spam).
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De Klant is verantwoordelijk voor het ongeoorloofd of frauduleus gebruik van de Diensten (tot zover niet veroorzaakt door een handelen of nalaten van de Leverancier).
De Klant moet de Leverancier onmiddellijk op de hoogte brengen ongeoorloofd of frauduleus gebruik van de Diensten en eveneens alle redelijke maatregelen nemen om
te voorkomen dat er zich een geval van ongeoorloofd of frauduleus gebruik van de Diensten voordoet. De Klant is als enige verantwoordelijk voor alle gemaakte kosten
in verband met de Diensten, zelfs als deze kosten ontstaan door of het gevolg zijn van een dergelijk frauduleus of ongeoorloofd gebruik van de Diensten.
Article 5: Use of Services
The Services are intended for business purposes only. Customer shall be responsible for the use of the Services and shall not use the Services nor allow the Services to
be used to transmit, distribute or store contents or messages (including e-mail messages) which are inappropriate (including, but not limited to, obscene (including child
pornography), defamatory, libellous, threatening, abusive, hateful, or excessively violent), harmful (including, but not limited to, viruses, worms, password-cracking
programs or Trojan horses), and/or fraudulent or misleading (including, but not limited to, false, deceptive, or misleading statements, claims, or representations), as
reasonably determined by Supplier in accordance with generally accepted standards of the Internet community, nor to transmit or distribute unsolicited e-mail messages
where such e-mail messages could reasonably be expected to provoke complaints (spam).
Customer shall be responsible for (save as to the extent caused by any acts or omissions of the Supplier), take all reasonable measures to avoid and immediately notify
the Supplier in the event of any unauthorised or fraudulent use of the Service. Customer will be solely responsible for all charges incurred in respect of the Services
even if such charges were incurred through or as a result of such fraudulent or unauthorised use of the Services.
Artikel 6: Opschorting
Weepee heeft het recht om een deel of het geheel van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten:
- In het geval van een Wanprestatie of dreigende Wanprestatie toe te rekenen aan de Klant;
- Indien de Klant aan Weepee geen tijdige toegang geeft tot haar locaties en/of gebouwen of indien de Apparatuur van de Klant en/of enige andere toepassingen (nog)
niet klaar zijn en om deze reden Weepee niet in staat is om de Diensten aan te sluiten;
- Bij de intrekking of het verstrijken van om het even welke telecommunicatievergunning, registratie of licentie die in hoofde van de Klant vereist zijn om de hier
vermelde verplichtingen na te komen en de Diensten te gebruiken;
- Als Weepee verplicht is om te voldoen aan een bevel, instructie of verzoek van de regering, het Hof, de Hulpdiensten, of andere bevoegde administratieve
overheidsinstantie; of
- Als de Klant haar eigen faillissement aanvraagt of om uitstel van betaling vraagt, insolvent wordt of failliet gaat, indien een curator wordt benoemd voor het bedrijf van
de Klant of indien de Klant niet meer in staat is om haar betalingsverplichtingen jegens haar schuldeisers te voldoen.
Article 6: Suspension
Weepee is entitled to suspend part or all of its obligations pursuant to the Agreement:
- Upon the occurrence of an Event of Default or imminent Event of Default attributable to Customer;
- If Customer does not provide Weepee, timely access to its locations and/or premises or if the Customer Equipment and/or any other applications are not ready and
subsequently Weepee is not able to connect the Service(s);
- Upon the revocation or expiry of any telecommunications authorization, registration or license as may be required for Customer to fulfil its obligations hereunder and
to use the Services;
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- If Weepee is obliged to comply with an order, instruction or request of Government, Court, an emergency services organization, or other competent administrative
Governmental Authority; or
- If Customer files a petition for its own bankruptcy or requests a moratorium of payment, becomes insolvent or bankrupt, if a receiver is appointed for Customer ́s
business or if Customer is no longer able to fulfil its payment obligations towards its creditors.
Artikel 7: Aansprakelijkheid en Vrijwaring
De aansprakelijkheid van Weepee op grond van een Overeenkomst is beperkt tot de directe schade en zal nooit meer bedragen dan de jaarlijkse waarde van een Order
(totaal van de desbetreffende Servicevergoedingen), maar met een maximum per gebeurtenis dat gelijk is aan de maandelijkse Servicevergoedingen. Directe schade kan
alleen bestaan uit de volgende elementen:
- De redelijke (en aantoonbare) kosten die de Klant heeft gemaakt om ervoor te zorgen dat de Diensten van Weepee voldoen aan de specificaties zoals vermeld in de
van toepassing zijnde Beschrijving van de Diensten en de Service Level Agreement in het kader van een incident. De genoemde kosten worden niet vergoed in het
geval de overeenkomst is ontbonden en/of vernietigd door de Klant;
- De redelijke (en aantoonbare) kosten die de Klant heeft gemaakt om de oorzaak en de gevolgen van de schade vast te stellen. Voornoemde kosten worden alleen
gecompenseerd voor zover deze kosten van toepassing zijn op de directe schade;
- De redelijke (en aantoonbare) kosten die de Klant heeft gemaakt om eventuele verdere schade te voorkomen. De genoemde kosten worden alleen vergoed voor zover
deze kosten zijn gemaakt om te voorkomen dat (verdere) directe schade optreedt;
- De redelijke (en aantoonbare) schade aan lichamelijke zaken van de Klant waarvan het verlies het directe gevolg is van activiteiten van of namens Weepee in verband
met de uitvoering van de Overeenkomst.
Weepee is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor verlies of schade die het gevolg is van producten of diensten die niet werden geleverd door Weepee (zoals,
maar niet beperkt tot halffabricaten, hardware en/of software), noch zal Weepee aansprakelijk worden gesteld voor eventuele aanpassingen van een product en/of
dienst die niet door Weepee werd uitgevoerd.
Weepee is in geen geval aansprakelijk voor enige bijzondere, incidentele, indirecte, punitieve of gevolgschade en schade die voortvloeit uit of in verband met de
Overeenkomst met inbegrip van, maar niet beperkt tot, winstderving, verlies van inkomsten, verlies van verwachte gelden, kapitaalkosten, kosten van de Klant voor
vervangende diensten, of claims van klanten van de Klant. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant om haar informatie op een efficiënte manier te
beschermen en op te slaan. De Klant is verantwoordelijk voor het maken van de nodige back-ups in verband daarmee.
Niettegenstaande het bepaalde in dit artikel 7 is Weepee niet aansprakelijk voor enig verlies of schade, ongeacht de gronden (dat wil zeggen, hetzij uit een
overeenkomst of uit een onrechtmatige daad) waarop een dergelijke vordering wordt ingediend.
Als voorwaarde voor de vergoeding van enige schade moet de Klant het optreden van dergelijke schade zo spoedig mogelijk op schriftelijke wijze aan Weepee melden.
Echter, zal elke conclusie over de vordering worden genomen zes (6) maanden nadat de schade is opgetreden.
De Klant stemt in om Weepee en haar werknemers, functionarissen en directeuren te vrijwaren en aanvaardt de aansprakelijkheid voor (i) enig letsel, verlies of schade
aan personen, lichamelijke zaken of faciliteiten van een derde partij (met inbegrip van redelijke honoraria en kosten van advocaten) voor zover die voortkomen uit of een
gevolg zijn van haar eigen nalatigheid, (ii) alle vorderingen, aansprakelijkheden of schade aan derden die voortvloeien uit de productaansprakelijkheid met betrekking tot
een product/dienst die de Klant aan een derde levert, waarbij het product/dienst gedeeltelijk werd gevormd door diensten van Weepee, en (iii) alle claims,
aansprakelijkheden of schade aan derden die voortvloeien uit het niet nakomen van een verordening, wet of rechterlijk bevel van de bevoegde rechter of instantie in
verband met de verplichtingen van die partij krachtens de Overeenkomst.

Weepee NV
http://www.weepeetelecom.eu
Wetenschapspark 1
B-8400 Oostende
BTW BE0886187743

9

De informatie in dit document is de exclusieve eigendom van Weepee NV - “Commercial in Confidence” en mag niet gekopieerd of anderzijds gedistribueerd
worden zonder expliciete toelating van Weepee.

De beperking van de aansprakelijkheid en vrijwaring als bedoeld in dit artikel 7 blijft van kracht na het verstrijken of de beëindiging van de Overeenkomst (tot aan de
verjaring) en zijn van toepassing op alle verliezen, vorderingen, aansprakelijkheden of schade beschreven in dit artikel 7.
Article 7: Liability and indemnity
Weepee’s liability under an Agreement is limited to direct loss and damage only and will never exceed the annual value of an Order (Service fees total), but with a
maximum per event equal to the monthly Service fee. Direct loss and damage can only consist of the following elements:
- The reasonable (and demonstrable) costs the Customer has incurred in order to make sure that Weepee’s Services meet the specifications as mentioned in the
applicable Description of Services and Service Level Agreement in the context of an incident. The aforementioned costs will not be compensated in the event the
Agreement has been dissolved and/or annulled by the Customer;
- The reasonable (and demonstrable) costs the Customer has incurred in order to determine the cause and the impact of the loss and damage. The aforementioned
costs will only be compensated to the extent these costs are applicable to direct damage;
- The reasonable (and demonstrable) costs the Customer has incurred in order to prevent any further damage. The aforementioned costs will only be compensated to
the extent these costs are made in order to prevent (further) direct damage;
- The reasonable (and demonstrable) loss to tangible property of the Customer which loss is the direct result of activities of or on behalf of Weepee in connection with
the execution of the Agreement.
Weepee will not be responsible and/or liable for any loss or damage resulting from products or services that were not supplied by Weepee (such as, but not limited to
semi manufactured products, hardware and/or software), neither will Weepee be held liable for any modifications to any product and/or Service not performed by
Weepee.
In no event shall Weepee be liable for any special, incidental, indirect, punitive or consequential loss and damage arising out of, or in connection with the Agreement
including but not limited to, loss of profits, loss of revenue, loss of anticipated savings, cost of capital, cost of Customers of replacement services, or claims of
purchasers of Customers. It is solely the responsibility of the Customer to protect and store its information in an efficient manner. Customer is responsible for making
the necessary back-ups in relation thereto.
Notwithstanding the provisions in this Article 7 Weepee is not liable for any loss or damage whatsoever irrespective of the grounds (i.e. either from a contract or from a
tort) on which such claim is made.
As a condition for the compensation of any damages the Customer will report the occurrence of such damage as soon as possible in writing to Weepee. However, each
claim will prescribe six (6) months after the damage has been occurred.
Customer hereby agrees to indemnify and hold harmless Weepee and its employees, officers and directors, and assumes liability for (i) any injury, loss or damage to any
person, tangible property or facilities of any third party (including reasonable attorneys’ fees and costs) to the extent arising out of or resulting from its own negligence,
(ii) any claims, liabilities or damages to any third party arising out of product liability with respect to any product/ service that Customer delivered to a third party which
product/service was partly formed by Weepee’s Service, and (iii) any claims, liabilities or damages to any third party arising out of any failure to comply with any
regulation, statute or court order of any competent court or body in connection with that Party’s obligations under the Agreement.
The limitation of liability and indemnification provided for in this Article 7 shall survive the expiration or termination of the Agreement until the end of all statutes of
limitation) applicable to any losses, claims, liabilities or damage described in this Article 7.
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Artikel 8: Termijnen en beëindiging
Een Overeenkomst kan slechts worden beëindigd in overeenstemming met dit artikel 8.
De Partijen hebben een Overeenkomst gesloten voor onbepaalde duur, hetzij voor een bepaalde duur (i.e. De Servicetermijn) zoals vermeld in het Order. Indien de
Overeenkomst is gesloten voor een bepaalde duur zal, bij het verstrijken van de initiële Servicetermijn, deze Servicetermijn automatisch worden verlengd voor een
periode van één (1) jaar.
Beide Partijen hebben het recht de Overeenkomst te beëindigen. Een opzegging dient steeds schriftelijk te gebeuren, door middel van een aangetekend schrijven. Bij
een Overeenkomst voor bepaalde duur dient dit schrijven verstuurd te worden ten minste drie (3) maanden voorafgaand aan de datum waarop de initiële of verlengde
Servicetermijn afloopt. Ingeval van een Overeenkomst van onbepaalde duur kan de opzegging door middel van aangetekend schrijven op elk moment gebeuren en zal er
een opzeggingstermijn van toepassing zijn van zes (6) maanden, te rekenen vanaf de datum van verzending van de opzeggingsbrief, tenzij anders schriftelijk bepaald in
een specifieke overeenkomst.
Elke Partij heeft steeds het recht door schriftelijke opzegging de overeenkomst te beëindigen in het geval dat:
- Er Overmacht is gedurende ten minste zestig (60) dagen als gevolg waarvan een Partij niet in staat is de (materiële) verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst uit
te voeren;
- De andere Partij dient vrijwillig een faillissementsaanvraag in of verzoekt om een uitstel van betaling;
- De andere Partij insolvabel of failliet gaat.
Tenzij uitdrukkelijk in de Overeenkomst anders is bepaald, zullen na het verstrijken of de beëindiging van de Overeenkomst (met daarin inbegrepen eventuele
opzeggingstermijnen) alle rechten en plichten van de partijen op grond van deze Overeenkomst zonder vergoeding een einde nemen. Dit zonder dat Weepee enige
vergoedingen of andere betalingen dient te doen, met inbegrip van vooruitbetalingen en vergoedingen voor Service en onderhoud die de Klant eerder aan Weepee
betaalde.
De Leverancier zal bij beëindiging van de Overeenkomst voor de overdracht van gegevens en programmatuur ondersteuning bieden aan de Klant mits vergoeding van de
kosten hiervoor door de Klant. Indien de Leverancier met een de Klant een Overeenkomst aangaat betreffende een langdurig project zullen bij tussentijdse beëindiging
van de Overeenkomst door de Klant al de door de Leverancier verrichte werkzaamheden en aangekochte producten onmiddellijke opeisbaar worden. Bij berekening van
het factuurbedrag zullen de al verrichte werkzaamheden, indien niet reeds gespecificeerd naar rato worden gefactureerd.
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Article 8: Term and Termination
An Agreement may only be terminated in accordance with this Article 8.
The Parties have entered into an Agreement for an indefinite period, either an Agreement for a fixed period of time (i.e. the Service Term) as mentioned in the Order. If
the Agreement is concluded for a fixed period of time, then after expiry of the initial Service Term, the Service Term will be prolonged automatically for a period of one
(1) year.
Both Parties have the right to terminate the Agreement. A notice of termination must always be made in writing, by means of a registered letter. In an agreement for a
fixed period of time, this notice of termination must be sent at least three (3) months prior to the date on which the initial or prolonged Service Term expires. In case
of an Agreement for an indefinite period of time, the notice of termination by a registered letter can happen at any time and there will be a term of notice of six (6)
months from the date of dispatch of the notice of termination, unless otherwise agreed in writing in a specific agreement.
Each Party shall have the right by giving notice in writing to terminate an Agreement in case:
- Of a Force Majeure Event that continues for at least sixty (60) days as a result of which a Party is not able to perform its (material) obligations pursuant to the
Agreement;
- The other Party files a voluntary petition for bankruptcy or requests a moratorium of payment,
- If the other Party becomes insolvent or bankrupt,
Unless explicitly determined otherwise in the Agreement, upon the expiration or termination of the Agreement all rights and obligations of the Parties thereunder shall
terminate without reimbursement by Weepee of any fees or other payments, including advanced payments and Service and Maintenance Fees previously made to
Weepee with respect thereto.
Upon termination of the Agreement, the Supplier shall give support to the Customer for the transfer of data and software provided that the Customer will reimburse the
Supllier for all of the costs involved. If the Supplier and Customer enter into an Agreement for a long-term project, and in case of a premature termination of the
Agreement by the Customer, all the work and purchased products made by the Supplier will immediately fall due. In calculating the amount invoiced, all work already
performed, if not already specified, will be invoiced proportionally.
Artikel 9: Intellectuele Eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten op het Weepee Netwerk en alle aan de Klant geleverde materiaal, in welk medium dan ook, op grond van de Overeenkomst, met
inbegrip van en zonder beperking, as- built tekeningen en onderhoud gegevens, zullen ten allen tijde eigendom blijven van Weepee of enige partner van Weepee.
De Klant zal exclusief alle rechten, eigendomsrechten en belangen bezitten in en op de Klantgegevens en is als enige verantwoordelijk voor de daarop toepasselijke
wettelijke verplichtingen, met inbegrip van en zonder beperking, de naleving van de wetten die van toepassing zijn op de intellectuele eigendom, de naleving van de
regelgeving, juistheid, integriteit en legaliteit.
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Article 9: Intellectual Property
All intellectual property rights in the Weepee Network and any materials supplied or made available to Customer in any medium whatsoever pursuant to the Agreement,
including, without limitation, as- built drawings and maintenance data, shall at all times remain the property of Weepee or any party affiliated to Weepee.
Customer shall exclusively own all rights, title and interest in and to the Customer Data and shall bear sole responsibility for legal obligations associated with the same,
including but not limited to compliance with any laws applicable to Intellectual Property Rights, regulatory compliance, accuracy, integrity and legality.
Artikel 10: Vertrouwelijkheid
Elke Partij verbindt zich ertoe alle vertrouwelijke informatie van de andere Partij, die wordt beschreven in verband met de Overeenkomst, in strikte vertrouwelijkheid te
houden. Geen van beide Partijen zal aan een derde partij dergelijke vertrouwelijke informatie van de andere partij bekendmaken zonder de uitdrukkelijke voorafgaande
schriftelijke toestemming van de andere Partij.
Alle vertrouwelijke informatie blijft eigendom van de onthullende Partij, mag alleen worden gebruikt door de ontvangende Partij voor de uitvoering van de
Overeenkomst, en zulke vertrouwelijke informatie, met inbegrip van alle kopieën daarvan, zal worden teruggegeven aan de onthullende Partij of worden vernietigd vanaf
het ogenblik dat deze voor de ontvangende Partij niet langer van nut is of op het eerste verzoek van de onthullende Partij.
De bepalingen van artikel 10 zijn niet van toepassing op vertrouwelijke informatie die:
- Publiek toegankelijk wordt anders dan door middel van een schending van dit artikel 10 door de ontvangende Partij;
- Moet openbaar worden gemaakt door een wet, regeringsbeslissing, gerechtelijk bevel, regel of regelgeving;
- Onafhankelijk is ontwikkeld door de ontvangende Partij; of
- Beschikbaar wordt voor de ontvangende Partij zonder enige beperking van een derde partij.
Article 10: Confidentiality
Each Party agrees to maintain in strict confidence all Proprietary Information of the other Party which is disclosed in connection with the Agreement. Neither Party
shall disclose to any third party such Proprietary Information of the other Party without the express prior written consent of the other Party.
All Proprietary Information shall remain the property of the disclosing Party, shall only be used by the receiving Party for the execution of the Agreement, and such
Proprietary Information, including all copies thereof, shall be returned to the disclosing Party or destroyed after the receiving Party’s need for it has expired or upon the
first request of the disclosing Party.
The provisions of Article 10 shall not apply to any Proprietary Information which:
- Becomes publicly available other than through a breach of this Article 10 by the receiving Party;
- Is required to be disclosed by a governmental or judicial law, order, rule or regulation;
- Is independently developed by the receiving Party; or
- Becomes available to the receiving Party without any restriction from a third party.

Weepee NV
http://www.weepeetelecom.eu
Wetenschapspark 1
B-8400 Oostende
BTW BE0886187743

13

De informatie in dit document is de exclusieve eigendom van Weepee NV - “Commercial in Confidence” en mag niet gekopieerd of anderzijds gedistribueerd
worden zonder expliciete toelating van Weepee.

Artikel 11: Diverse Bepalingen
Weepee kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade die verband houdt apparatuur van de Klant. De Klant erkent
en aanvaardt dat de Leverancier niet verantwoordelijk is voor gegevens die zijn opgeslagen door de Klant die gebruik maakt van de Diensten. Niettegenstaande, kan de
Klant op elk gewenst moment deze gegevens met behulp van de Diensten naar een aparte locatie kopiëren.
De Partijen erkennen en komen overeen dat de Leverancier de Klant kan voorzien van bepaalde IP-adressen in eigendom en/of in licentie door de Leverancier, dit in
verband met de levering van de Diensten. De Klant erkent en stemt ermee in dat samen met de beëindiging van de overeenkomst voor welke oorzaak ook, eveneens
het recht van de Klant om dergelijke IP-adressen te gebruiken automatisch wordt beëindigd.
Indien een bepaling in deze Overeenkomst of de toepassing ervan voor om het even welke Partij of omstandigheid, op gelijk welk niveau onuitvoerbaar zou worden of
zijn, zal dat aan de rest van de Overeenkomst geen afbreuk doen.
De Overeenkomst vervangt alle eerdere overeenkomsten, regelingen en aanbiedingen met betrekking tot het onderwerp hiervan, die verder geen kracht of effect zullen
hebben.
In het geval van een discrepantie tussen de bepalingen in de documenten die de Overeenkomst vormen, zal volgende volgorde van toepassing zijn: 1) het Order, 2) de
Algemene Voorwaarden, en 3) de toepasselijke Beschrijving van de Diensten en de Service Level Agreement.
Wijzigingen van contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van de Klant moeten tijdig door de Klant aan de Leverancier worden meegedeeld.
De Leverancier is gerechtigd de naam en het logo van de Klant op een referentielijst te plaatsen en deze aan derden ter informatie beschikbaar te stellen.
De Leverancier is gerechtigd de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De Leverancier zal de Klant minstens één maand voor de inwerkingtreding van de
wijzigingen informeren over de voorgenomen wijzigingen. Indien de Klant niet akkoord gaat met deze wijzigingen, kan de Klant de overeenkomst opzeggen tegen de
datum dat de wijzigingen in werking treden. Indien de Klant niet binnen één maand per aangetekende zending uitdrukkelijk bezwaar maakt tegen de voorziene
wijzigingen, wordt de Klant geacht te hebben ingestemd met deze wijzigingen. Aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden impliceert tevens dat de Klant volledig
verzaakt aan de toepassing van haar eigen algemene (aankoop)voorwaarden.
Article 11: Miscellaneous
Weepee cannot be held responsible or liable in any way for loss or damage relating to Customer Equipment. Customer acknowledges and agrees that the Supplier shall
not be responsible for any data stored by the Customer using the Services. Notwithstanding the above the Customer may copy such data using the Services to a
separate location at any time.
The Parties acknowledge and agree that Supplier may provide Customer the right to use certain IP addresses owned and/or licensed by Supplier in connection with the
provision of the Services. Customer acknowledges and agrees on termination of the Agreement for any cause Customer's right to use such IP addresses shall
automatically terminate.
If any term, covenant or condition contained herein shall, to any extent, be invalid or unenforceable in any respect under the laws governing the Agreement, the
remaining terms of the Agreement shall remain in full force and effect.
The Agreement replaces all prior agreements, arrangements and offers relating to the subject matter hereof, which will have no further force or effect.
In case of a discrepancy between the provisions of the documents constituting the Agreement, the following order shall apply: 1) the Order, 2) the General Terms &
Conditions, and 3) the applicable Description of Services and Service Level Agreement.
Changes to contact information such as addresses, phone numbers and email addresses of the Customer must be notified in good time by the Customer to the
Supplier. The Supplier is entitled to place the name and logo of the Customer on a reference list and make this information available to third parties.
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The Supplier is entitled to unilaterally change the Terms and Conditions. Supplier shall inform Customer at least one month before the entry into force of the
amendments on the proposed changes. If the Customer does not agree to these changes, the Customer may terminate the Agreement at the date the changes take
effect. If the Customer does not express its objections regarding the proposed changes within one month by registered letter, the Customer is considered to have
accepted those changes. Acceptance of these Terms and Conditions also implies that the Customer completely renounced the application of its own General (purchase)
Conditions.
Artikel 12: Toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid
De Overeenkomst en eventuele geschillen daarop betrekking hebbende, worden beheerst door en uitsluitend opgesteld in overeenstemming met de Belgische
wetgeving.
In het geval van een geschil tussen de partijen met betrekking tot de Overeenkomst of het bestaan daarvan, zal exclusief worden behandeld door de rechtbanken te
Brussel.
Article 12: Applicable law and exclusive jurisdiction
The Agreement and any dispute relating thereto shall be governed by and construed exclusively in accordance with the laws of Belgium.
In the event of a dispute between the Parties with respect to the Agreement or the existence thereof, the Parties agree to submit to the exclusive jurisdiction of the
court of Brussels, Belgium.

Weepee NV
http://www.weepeetelecom.eu
Wetenschapspark 1
B-8400 Oostende
BTW BE0886187743

15

De informatie in dit document is de exclusieve eigendom van Weepee NV - “Commercial in Confidence” en mag niet gekopieerd of anderzijds gedistribueerd
worden zonder expliciete toelating van Weepee.

Titel 2: Specifieke Algemene Voorwaarden met betrekking tot
Weepee VoIP telefonie
Artikel 1: Definities
In deze Specifieke Algemene Voorwaarden met betrekking tot Weepee VoIP telefonie wordt verstaan onder:
“Weepee”: Weepee NV met zetel te Wetenschapspark 1, B-8400 Oostende en ondernemingsnummer BE0886187743.
“Website”: De website www.weepeetelecom.eu.
“Dienst”: De telefonie dienst aangeboden door Weepee.
“Overeenkomst”: De overeenkomst tussen Weepee en de Gebruiker. Deze bestaat uit alle aankoop bevestigingen, deze Algemene Voorwaarden, de informatieve
documenten en alle documenten waarnaar verwezen wordt in deze Algemene Voorwaarden.
“Gebruiker”: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die als eindgebruiker met Weepee de Overeenkomst sluit
Artikel 2: De Overeenkomst
De overeenkomst neemt een aanvang op het ogenblik van de orderbevestiging van de bestelbon door Weepee, die zich het recht voorbehoudt de bestelling, of een
gedeelte daarvan, te weigeren. Deze Algemene Voorwaarden bevatten de rechten en verantwoordelijkheden van de Gebruiker en Weepee met betrekking tot de Dienst.
De Gebruiker bevestigt deze Algemene Voorwaarden te begrijpen alsook alle documenten waarnaar wordt verwezen, en aanvaardt te zijn gebonden door de
voorwaarden die erin zijn vermeld. De Gebruiker kan deze documenten ten allen tijde terugvinden op de Website en een gedrukte versie verkrijgen van de Weepee
klantendienst. Weepee kan deze Algemene Voorwaarden alsook de documenten waarnaar wordt verwezen van tijd tot tijd aanpassen. In dergelijk geval zal Weepee de
Gebruiker daarvan per e-mail op de hoogte stellen, een maand vooraleer de wijzigingen van kracht worden. De Gebruiker heeft de mogelijkheid om de Overeenkomst
kosteloos te stopzetten tot een maand nadat de wijzigingen van kracht werden. Na het verstrijken van deze periode wordt de Gebruiker geacht de wijzigingen te
hebben aanvaard.
Artikel 3: De Dienst
Weepee biedt voorafbetaalde telefonie diensten als uiteengezet op de Website. De Dienst is onderhevig aan wijzigingen en kan van tijd tot tijd worden aangepast. De
Gebruiker ontvangt van Weepee een account-nummer voor de duurtijd van de overeenkomst met een minimum van zes (6) maanden. Bij afwezigheid van uitgaand
gebruik door de Gebruiker gedurende een periode van meer dan twee (2) maand behoudt Weepee zich het recht voor het account-nummer af te sluiten. Om de Dienst
te kunnen gebruiken dient de Gebruiker zich te registreren en een tegoed aan te kopen. De Gebruiker kan zelf zijn tegoed bepalen dan wel het door Weepee
gesuggereerde tegoed aankopen. In geval de Gebruiker nalaat de nodige tegoeden aan te kopen, zal de Dienst niet beschikbaar zijn. De aankoop van tegoeden is finaal.
De tegoeden dienen te worden gebruikt om de Dienst aan te kopen. Niet opgebruikte tegoeden vervallen niet, maar worden ook niet aan de Gebruiker terug betaald.
De Gebruiker stemt ermee in dat de Dienst wordt uitgevoerd bij ontvangst van de desbetreffende betaling. De Gebruiker beschikt niet over het recht om van de
aankoop af te zien. De kosten en tarieven van de Dienst zijn raadpleegbaar op de Website. Weepee is gerechtigd haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen aan de
consumentenindex. Aangezien deze indexaanpassing geen prijsverhoging uitmaakt, kan de Gebruiker om deze reden de Overeenkomst niet stopzetten en tegoeden
terugvorderen. De Gebruiker is zich ervan bewust dat de kost van het internetgebruik niet begrepen is in de aanrekeningen van Weepee, doch door de Gebruiker
afzonderlijk dienen te worden aangekocht. De Dienst is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Het is verboden de Dienst verder te verhuren of te verkopen of anderszins te
commercialiseren zonder instemming van Weepee.
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Artikel 4: Voortijdige stopzetting van de Overeenkomst
Weepee behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst stop te zetten, te schorsen of te ontbinden in volgende gevallen:
- Wegens technische redenen;
- Wegens schending door de Gebruiker van deze Algemene Voorwaarden of de andere voorwaarden van de Overeenkomst;
- Bij gebruik van de Dienst in strijd met wettelijke of reglementaire bepalingen, de openbare orde of goede zeden, op een wijze die de goede werking van het platform
van Weepee verstoort of disproportioneel belast;
- Bij het omzeilen of anderszins onnuttig maken van de beveiligingssystemen van Weepee;
- In geval van ernstige aanwijzingen van fraude.
In dergelijk geval is Weepee aan de Gebruiker geen vergoeding verschuldigd en vervallen alle tegoeden.
Artikel 5: Verplichtingen van Weepee
Weepee garandeert dat haar platform op professionele wijze werd ontwikkeld en dat dit op professionele wijze wordt onderhouden. Weepee zal eventuele storingen en
onderbrekingen naar best vermogen oplossen. Zij waarborgt verder dat haar platform minimaal 99,7 % van de tijd op jaarbasis functioneel is, behoudens overmacht en
de vooraf op de Website of per email aangekondigde onderhoudswerken. Deze garantie betreft de werking van het Weepee platform. Weepee is niet verantwoordelijk
voor diensten en zaken waarover zij geen controle heeft, zoals doch niet beperkt tot de internetaansluiting van de Gebruiker, de diensten van netwerkoperatoren edm.
Weepee levert de Dienst tot op het netwerkaansluitpunt van de Gebruiker. De Gebruiker dient de hardware om de Dienst te kunnen gebruiken vanaf het network zelf te
verzorgen. Voor zover het door Weepee aangeboden platform de in dit artikel bepaalde garantie niet nakomt, is de Gebruiker gerechtigd op een schadevergoeding per
vastgestelde inbreuk gelijk aan het weekgemiddelde van de maand voorafgaand aan de eerste ingebrekestelling op voorwaarde dat de Gebruiker deze vergoeding opeist
binnen de 24 uur na het incident. In geen geval kan de schadevergoeding aan de Gebruiker het bedrag van de netto-factuur voor de periode waarmee de schade
verband houdt, overstijgen.
Artikel 6: Registratie
De toegang tot de Dienst wordt verleend via een persoonlijke toeganscode. Deze toegangscode geeft de Gebruiker toegang tot de persoonlijke rekening van de
Gebruiker. Deze toegangscode is strikt persoonlijk en kan niet worden gedeeld met andere partijen. De Gerbuiker aanvaardt de volledige en onvoorwaardelijke
aansprakelijkheid voor alle handelingen die worden gesteld via de rekening van de Gebruiker. De Gebruiker is aansprakelijk voor de vertrouwelijkheid van zijn rekening en
toegangsgegevens, alsook voor de toegang tot zijn computer/telefoniesysteem. De Gebruiker is aansprakelijk voor alle daden en/of nalatigheden van derden die toch
gebruik zouden maken van de toegangsgegevens van de Gebruiker. De Gebruiker ontvangt een account-nummer voor de duurtijd van de Overeenkomst met een
minimum van zes maanden. Bij afwezigheid van gebruik gedurende een periode van meer dan twee maanden, behoudt Weepee zich het recht voor het account-nummer
af te sluiten. Bij afwezigheid van gebruik door de Gebruiker gedurende een periode van meer dan zes maanden heeft Weepee het recht het al dan niet gekoppelde
telefoonnumer aan derden toe te kennen. Een gekoppeld telefoonnummer is gratis overdraagbaar na een termijn van zes maanden. Indien het nummer binnen deze
termijn wordt overgedragen, is een schadevergoeding verschuldigd aan Weepee ten bedrage van 100 Euro.
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Artikel 7: Persoonsgegevens
Weepee is als verwerker verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Weepee behandelt de
persoonsgegevens van de Gebruiker vertrouwelijk overeenkomstig deze policy. Deze policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verzameld via de
online bronnen van Weepee, zoals de Dienst, Website, e-mail en dergelijke meer. Weepee verwerkt de persoonsgegevens van de Gebruiker, gegevens betreffende het
gebruik van de Dienst, facturatie, betaling en technische gegevens (IP adres, gegevens betreffende de gebruikte hardware edm.) alsook de andere door de Gebruiker
verstrekte informatie voor volgende doeleinden:
- De uitvoering van de Overeenkomst (het verlenen van de Dienst, het beheren van de rekening van de Gebruiker edm.);
- Marktonderzoek en onderzoek naar het profiel van gebruikers;
- Promotie van producten en diensten van Weepee en ondernemingen die aan haar zijn verbonden;
- Verbetering van de Dienst.
Weepee kan de vermelde persoonsgegevens delen met aan haar verbonden ondernemingen, waaronder afdelingen, divisies en zusterbedrijven, alsook met bedrijven
waarop Weepee beroep doet voor het verlenen van diensten. Weepee behoudt de controle op de persoonsgegevens en is er ook aansprakelijk voor. Weepee zal geen
persoonsgegevens vrijgeven aan derde partijen voor direct marketing doeleinden. De Gebruiker heeft het recht om te protesteren tegen het Gebruik van zijn gegevens
voor marketing doeleinden en kan hiertoe een verzoek zenden naar het adres vermeld in artikel 1. De Gebruiker heeft het recht om zijn gegevens in te kijken alsook
deze te laten verbeteren. De Gebruiker kan een verzoek hiertoe zenden naar het adres vermeld in artikel 1.
Artikel 8: Klantendienst en klachten
De Gebruiker kan de Weepee klantendienst contacteren bij voorkeur via het e-mailadres support@weepeetelecom.eu, doch eveneens via het telefoonnummer 0800 26 1
26 of per brief naar het adres vermeld onder artikel 1. Klachten dienen te worden ingediend binnen de twee (2) maanden na het feit dat aanleiding gaf tot de klacht. De
klantendienst zal de klacht bestuderen en haar beslissing aan de Gebruiker mededelen. In geval de Gebruiker niet akkoord gaat met de beslissing van de klantendienst,
kan deze zich wenden tot de ombudsdienst telecom (Bischoffsheimlaan 29-35, 1000 Brussel - Tel. 02/223 09 09 - Fax. 02/219 86 59 - www.ombudsmantelecom.be). De
Gebruiker kan de meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden en andere contractuele documenten vinden op de Website of een gedrukt exemplaar opvragen bij
de Weepee klantendienst.
Artikel 9: Inwerkingtreding en duur
De Overeenkomst vangt aan op het ogenblik dat de Gebruiker zich registreert op het platform van Weepee. De Overeenkomst heeft geen minimale duur. Zij kan door
de Gebruiker op ieder ogenblik kosteloos worden stopgezet. De Overeenkomst kan door Weepee worden stopgezet middels kennisgeving van een maand tijd. In geval
Weepee de Overeenkomst stopzet zonder opgave van reden, worden reeds aangekochte en niet opgebruikte tegoeden terugbetaald. De Overeenkomst kan door
Weepee met onmiddellijke ingang worden stopgezet indien de Gebruiker de voorwaarden ervan schendt (cfr. artikel 5). In dergelijk geval worden nog niet opgebruikte
tegoeden niet terugbetaald.
Artikel 10: Beperking van aansprakelijkheid en schadevergoeding
Weepee is enkel aansprakelijk in geval van zware fout of zware tekortkoming onder deze Overeenkomst. Weepee is onder geen enkel beding aansprakelijk voor de
indirecte schade van de Gebruiker, zoals doch niet beperkt tot verlies van kansen, klanten, omzet of gegevens. Directe schade wordt vergoed in natura door het
opnieuw leveren van de Dienst. In geval herstel in natura niet mogelijk is, dient de Gebruiker zijn directe schade te bewijzen. Onder geen beding kan Weepee op
jaarbasis aansprakelijk zijn voor meer dan de helft van het door Weepee gefactureerde en door de Gebruiker effectief aan Weepee betaalde bedrag gedurende dat jaar.
In geen enkel geval kan de Gebruiker Weepee aansprakelijk stellen voor geleden schade nadat een periode van zes maanden nadat het schadeverwekkende feit zich
heeft voorgedaan, of de Gebruiker kennis kreeg van het schadeverwekkende feit.
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Artikel 11: Facturatie
Tenzij anders overeengekomen, zijn de diensten van Weepee vooraf betaalbaar. Facturen zijn contant betaalbaar. In geval van niet tijdige betaling van verschuldigde
bedragen door de Gebruiker of door Weepee, is van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd van tien procent en een nalatigheidsinterest van 10 procent per
jaar. De Gebruiker aanvaardt dat Weepee hem/haar geldig kennisgevingen kan zenden per e-mail en per e-mail alleen. De Gebruiker bevestigt elektronische facturen te
aanvaarden en ziet af van zijn/haar recht op een papieren kopie.
Artikel 12: Beveiliging
Als operator neemt Weepee op haar eigen netwerk diverse maatregelen om de beveiliging van onze dienstverlening en klantgegevens te verzekeren, waaronder ook
diverse fraudedetectie en preventiemechanismen.De gebruiker blijft echter zelf verantwoordelijk voor het nemen van adequate maatregelen voor de beveilinging van
eigen account(s) en infrastructuur om misbruik te vermijden. Weepee verduidelijkt graag enkele goede praktijken die als referentie kunnen dienen in een
aanbevelingsdocument op de website.
Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Op deze Overeenkomst is het Belgische recht van toepassing. In geval van betwisting zijn naar keuze van de eiser de woonplaats van de verweerder dan wel de
rechtbanken van Brussel bevoegd.
Artikel 14: Diverse bepalingen
In het geval van een discrepantie tussen de bepalingen in deze titel van de Algemene Voorwaarden en titel 1 van deze Algemene Voorwaarden, hebben de bepalingen
binnen deze titel voorrang op de bepalingen uit titel 1. Voor het overige zijn alle bepalingen uit titel 1 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
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Titel 3: Specifieke Algemene Voorwaarden met betrekking tot de
Weepee Webshop
Artikel 1: Definities
In deze Specifieke Algemene Voorwaarden met betrekking tot de Weepee Webshop wordt verstaan onder:
“Weepee”: Weepee NV met zetel te Wetenschapspark 1, B-8400 Oostende en ondernemingsnummer BE0886187743, tevens handelend onder de handelsnamen
Weepee Telecom en Weepee Webshop.
“Webshop”: De webwinkel van Weepee, bereikbaar via http://shop.weepee.io, en eventuele andere internetadressen zoals die van tijd tot tijd door Weepee kunnen
worden bepaald.
“Koper”: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Weepee in een contractuele relatie van overeenkomst op afstand treedt.

“Consument Koper”: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten of diensten
verwerft of gebruikt via een overeenkomst op afstand.

“Overeenkomst op afstand”: Een overeenkomst waarbij, in het kader van een door de Verkoper georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en
met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

“Herroepingsrecht”: De mogelijkheid voor de consument Koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

“Bedenktijd”: De periode waarbinnen de consument Koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

“Producten”: Het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten.

“Weepee Belkredietproducten”: De Weepee Belkrediet Vouchers van minimum vijfentwintig (25) Euro. Ook de VoIP startpakketten die één van deze vouchers
bundelen met een product op de website vallen onder de noemer van Belkredietproducten.

Artikel 2: De Webshop en persoonsgegevens

De Weepee Webshop maakt onderdeel uit van Weepee NV, met maatschappelijke zetel gevestigd te 8400 Oostende, Wetenschapspark 1. Weepee NV is ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel en is gekend bij de belastingdienst onder het nummer BE0886187743.

De Website is voorzien van een SSL-Certificaat. Dat betekent dat we aan alle wettelijke eisen voldoen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens en
betaalgegevens. Weepee streeft naar een voortdurende verbetering van de beveiliging van uw gegevens. Bij misbruik door hackers zal Weepee aangifte doen bij de
politie.
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Weepee verstrekt uw persoonsgegevens nooit aan derden. Indien Weepee uw persoonsgegevens aan derden verstrekt, zal Weepee altijd vooraf toestemming aan u
vragen.

Weepee is verplicht om bij mogelijke verdenking van misbruik of fraude, aangifte te doen bij de politie.

Weepee streeft ernaar om u te allen tijde van een uitstekende service te voorzien. Wanneer u twijfels heeft over de aankoop van een product, staan onze medewerkers
u graag te woord via sales@weepee.io. U kan Weepee ook contacteren via telefoon op het nummer +32 15 69 69 69 en dit van maandag tot vrijdag, telkens van 10u00
tot 12u00.

Artikel 3: Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand via de Weepee Webshop tussen enerzijds de Verkoper, hierna
Weepee, en anderzijds de Koper of consument Koper. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op elk aanbod van Weepee en op alle artikelen op de
Weepee Webshop. Elk aanbod staat open voor Kopers en Consumen Kopers woonachtig binnen de Europese Unie.

Het plaatsen van een bestelling op de Weepee Webshop geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden die op de Website worden gepubliceerd.
Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van de Algemene Voorwaarden noodzakelijk. Wie bestelt, verklaart de Algemene Voorwaarden van de Verkoper
te kennen en te aanvaarden.

Weepee stelt de tekst van de Algemene Voorwaarden steeds ter beschikking op de Website. Elke gebruiker mag de Algemene Voorwaarden opslaan of afdrukken, doch
niet wijzigen. Bij elke bestelling zijn de Algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de Website werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele
oudere of nieuwere bepalingen.

Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige
bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Weepee is ingestemd.

Weepee behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruikers. Het verder gebruik van de Website zal
dan aanzien worden als een aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden.

Artikel 4: Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van dertig (30) dagen, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
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Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de Weepee Webshop is
gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres.

De Koper en Weepee komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand kan komen.
Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische
bestanden van Weepee gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

Weepee behoudt zich het recht voor de inhoud van de Weepee Webshop te allen tijde te veranderen, te onderbreken, stop te zetten of slechts deels dan wel beperkt
toegankelijk te stellen, zonder voorafgaande verwittiging van de gebruiker.

Artikel 5: Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro en zijn inclusief BTW, Recupel, BEBAT en Reprobel, tenzij expliciet anders vermeld.

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

De Koper is de prijs verschuldigd die Weepee in haar bevestiging conform artikel 4 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld.

Leveringskosten worden duidelijk aan de Koper medegedeeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de
bezorgmethode en de eventuele kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld.

Artikel 6: Betaling

Bij bestellingen via de Website kan op de volgende manieren worden betaald:

- Bankoverschrijving

- Kredietkaart (VISA, MasterCard)

- Bancontact

- Maestro

- KBC Online / CBC Online

- Belfius Directnet
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Weepee kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden of aanpassen. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de Weepee
Webshop.

Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet
verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van uw
browser.

In het geval door Weepee een betalingstermijn is afgesproken, geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen
uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Weepee is geen
partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.

Bij gehele of gedeeltelijke niet-tijdige betaling wordt ten titel van schadevergoeding een forfaitaire schadevergoeding aangerekend van 10,00 % op het factuurbedrag,
met een minimum van 50,00 euro en dit voor interne kosten, eventuele gerechtskosten niet inbegrepen. Betalingen door de Klant zullen in de eerste plaats worden
toegewezen aan een openstaande interest, met inbegrip van de moratoire interest, en/of incassokosten en pas daarna aan de (oudste) uitstaande schulden aan de
Verkoper.

In geval van niet tijdige betaling is Weepee bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment
waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

Na de bestelling zal de Koper een bevestigings e-mail ontvangen met een samenvatting van de bestelling.

Artikel 7: Levering en leveringstijd

Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Weepee ernaar om bestellingen die voor 14u00 op een werkdag zijn geplaatst binnen de
achtenveertig (48) uur te verzenden. Behoudens andere bepaling, is de uiterste leveringstermijn dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van
betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn dertig (30) dagen is na ontvangst van de betaling. Behalve voor een Consument Koper geldt
genoemde levertijd slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

Het is mogelijk dat sommige producten op een bepaald moment niet op voorraad zijn. Weepee kan hiervoor niet verantwoordelijk gehouden worden, noch voor de
schade die hieruit zou kunnen voortvloeien. Indien een niet voorradig product door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer
beschikbaar is. Weepee streeft ernaar vertragingen binnen één (1) werkdag telefonisch of per e-mail aan de Koper te melden.
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Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Indien een levering, wegens een door de klant foutief
ingegeven leveringsadres, bij Weepee terugkomt, kan Weepee niet verantwoordelijk gesteld worden voor een extra verzendkost.

Weepee is niet aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder.

Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.

Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Indien de levering in gedeelten geschiedt (bijvoorbeeld wanneer slechts een aantal maar niet alle bestelde producten in voorraad zijn), dan heeft Weepee het recht
iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen en de bijhorende leveringskosten aan te rekenen.

De Koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan is Weepee gerechtigd de betaling van de koopprijs van het niet
afgenomen gedeelte te vorderen, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te beschouwen (mits terugbetaling aan de Koper van eventueel
reeds betaalde voorschotten voor het product in kwestie).

Artikel 8: Gebreken en Klachttermijn

De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het
product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Koper binnen zeven (7) dagen na levering (of binnen zeven (7) dagen na factuurdatum indien de
producten niet aan Koper (konden) worden geleverd), aan Weepee schriftelijk ter kennis worden gebracht.

De Koper, niet zijnde Consument Koper, is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde klachten bestaan, terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige
redenen toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Koper. Weepee is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico
van de Koper onder derden op te slaan en, op verzoek en kosten van de Koper, aan de Koper terug te zenden.

Artikel 9: Herroepingsrecht

Conform de artikels VI.47-52 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt enkel de Consument Koper over een termijn van veertien (14) kalenderdagen om de
overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen. De Consument Koper brengt Weepee binnen deze termijn van veertien (14) kalenderdagen op de
hoogte van zijn intentie tot herroeping. De Consument Koper kan het product dan binnen de veertien (14) kalenderdagen per post retour terugzenden. Alle
meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending. Het product dient samen met het
retourformulier te worden verzonden aan volgend retouradres: Weepee NV, Buisstraat 19B, 2890 Sint-Amands.

Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd software, CD-roms of andere vergelijkbare producten waarvan de verzegeling (seal) verbroken is of software waarvoor een
bindende productregistratie is uitgevoerd.
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Het product dient in de staat waarin de Consument Koper het product heeft ontvangen te worden geretourneerd aan Weepee, met vermelding van zijn
bankrekeningnummer. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Consument Koper.

Indien de Consument Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in de eerste paragraaf van dit artikel gebruik heeft gemaakt, dan draagt Weepee binnen dertig (30)
dagen zorg voor terugbetaling van het door de Consument Koper aan Weepee betaalde bedrag, middels een bank overschrijving, op het rekeningnummer dat Weepee
van de Consument Koper hiertoe heeft ontvangen.

Weepee is nimmer aansprakelijk voor enige schade - diefstal of verlies daaronder begrepen - die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

Overeenkomstig artikel VI.53 van het Wetboek Economisch Recht kan de Consument Koper geen herroepingsrecht uitoefenen voor overeenkomsten betreffende de
levering van producten die volgens de specificaties van de Consument Koper zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet
kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen.

Indien het product niet conform de voorwaarden van het herroepingsrecht is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom
van Koper welke verplicht is haar eigendom binnen twee (2) weken af te halen. Op verzoek van de Koper kan het product ook worden bezorgd.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

Eigendom van een product gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze de betaling die verschuldigd is voor dit product volledig heeft
voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten.

De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 11: Garantie en aansprakelijkheid

In beginsel geldt voor door Weepee geleverde producten de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld. Indien de
afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient Koper binnen een termijn van twee (2) maanden na ontdekking hiervan, Weepee in kennis te stellen.
Consument Kopers komen de rechten toe zoals die in de artikelen 1649bis tot en met 1649octies van het Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen.

Indien Weepee om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden aan een Koper die geen Consument Koper is, dan zal die vergoeding nooit hoger zijn
dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:

- Indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd;
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- Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Weepee of de fabrikant zijn verricht;

- Indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;

- Indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

- Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

De Koper die geen Consument Koper is, is gehouden Weepee te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen
Weepee zouden kunnen doen gelden (bijv. gevolgschade), voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de
Koper dienen te komen.

Weepee is onder geen beding aansprakelijk voor de goede werking van de geleverde goederen en diensten.

Weepee is enkel Verkoper van producten en is niet aansprakelijk voor de plaatsing van de toestellen en/of verkeerde aankopen van toestellen welke bijv. niet geschikt
zijn voor de ruimten waar ze worden geplaatst of de doelstellingen waarvoor ze zijn aangekocht. Het is de Koper of Consument Koper steeds vrij om advies te vragen
aan Weepee omtrent bepaalde producten.

Het is mogelijk dat Weepee op haar Webshop links opneemt naar andere externe websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links
zijn louter informatief. Weepee is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de externe website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

Wanneer er voor het achterhalen van een defect van het product of onderdeel van het product, welke is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt
en deze kosten op grond van dit artikel uitgesloten blijken te zijn van garantie, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de Koper. Weepee streeft ernaar hiervan
van tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de Koper niet van de verplichting tot het betalen van deze kosten.

Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden en deze herstelling op grond van dit artikel uitgesloten blijkt te zijn van garantie, dan wordt de Koper
hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer de Koper niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, dan kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen
betaling van de onderzoekskosten. Wanneer de Koper deze onderzoekskosten zes (6) maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, dan
vervalt het eigendom van het product aan Weepee.

de

Op gebruikte, 2

hands of demonstratiemodellen kan een verminderde garantie van toepassing zijn.

Zowel de Koper als Consument Koper is zelf verantwoordelijk voor de installatie van de aangekochte producten.
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Artikel 12: Overmacht

In geval van overmacht is Weepee niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Weepee is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten
voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of
gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van
toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 13: Intellectuele eigendom

De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de
producten en/of de Weepee Webshop berusten bij Weepee, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten,
waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijv.
reproductie zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Weepee, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om
privégebruik van het product zelf.

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

In geval van betwisting zijn naar keuze van de eiser de woonplaats van de verweerder dan wel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

Artikel 15: Geschillenregeling en beslechting

De Consument Koper heeft de mogelijk online klacht in te dienen met betrekking tot producten die online werden aangekocht op de Webshop. Hiertoe kan de
Consument Koper gebruik maken van het ODR-platform (Online Dispute Resolution). Via deze link (https://webgate.ec.europa.eu/odr) kan de Consument Koper
toegang krijgen tot het platform.
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Eens de Consument Koper het klachtenformulier op het ODR-platform heeft ingevuld en ingediend, ontvangt Weepee het formulier. Waarna Weepee en de Consument
Koper binnen de dertig (30) dagen een keuze dienen te maken met betrekking tot welk geschillenorgaan het geschil zal behandelen.

Als een akkoord omtrent de keuze van geschillenorgaan wordt bereikt, worden de gegevens van de klacht automatisch naar dat geschillenorgaan gestuurd. Worden de
partijen het niet eens, dan wordt de klacht niet verder verwerkt.

Eens het geschil werd doorverwezen naar het gekozen geschillenorgaan, zal dit orgaan de Consument Koper binnen de drie (3) weken op de hoogte brengen of het
orgaan in kwestie bevoegd is voor het geschil.

De procedure via het geschillenorgaan neemt maximum negentig (90) dagen in beslag. Zodra de procedure is afgerond, deelt het geschillenorgaan het resultaat mee
aam de partijen.

Artikel 16: Diverse bepalingen

De nietigheid van één of meerdere clausules van onderhavige voorwaarden en/of één of meerdere clausules van de verkoopsovereenkomst zal in geen geval de
nietigheid van de andere clausules, noch van de overeenkomst, met zich meebrengen.

Voor de Weepee Belkredietproducten gelden in beginsel de Specifieke Algemene Voorwaarden met betrekking tot Weepee VoIP telefonie. Voor het overige en voor
zover er geen verschillen zijn tussen beide, gelden deze Algemene Voorwaarden.

In het geval van een discrepantie tussen de bepalingen in deze titel van de Algemene Voorwaarden en titel 1 van deze Algemene Voorwaarden, hebben de bepalingen
binnen deze titel voorrang op de bepalingen uit titel 1. Voor het overige zijn alle bepalingen uit titel 1 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Wat niet
uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht.
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Titel 4: Specifieke Algemene Voorwaarden met betrekking tot de
Weepee B2B Reseller Webshop
Artikel 1: Definities
In deze Specifieke Algemene Voorwaarden met betrekking tot de Weepee B2B Reseller Webshop wordt verstaan onder:
“Weepee”: Weepee NV met zetel te Wetenschapspark 1, B-8400 Oostende en ondernemingsnummer BE0886187743.
“Weepee B2B Reseller Webshop”: De afgesloten B2B webwinkel van Weepee, bereikbaar via http://b2b.weepee.io, en eventuele andere internetadressen zoals die
van tijd tot tijd door Weepee kunnen worden bepaald. Toegang tot deze Weepee B2B Reseller Webshop is enkel mogelijk na het vekrijgen van een door Weepee
toegekende login.
“Klant”: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een door Weepee toegekende login voor de Weepee B2B Reseller Webshop heeft verkregen.
“Producten”: Het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten.
"Leverancier" of "Weepee": Weepee NV en haar partners.
Artikel 2: Offertes en aanbiedingen

De Klant kan een bestelling plaatsen door schriftelijke offertes van Weepee te aanvaarden binnen de in de offerte vermelde termijn. Weepee kan te allen tijde deze
periode beperken of haar offerte intrekken.

Het verzenden van een e-mail of faxbericht naar Weepee geldt onherroepelijk als een bestelopdracht.

Artikel 3: Afsluiten en inhoud van een Overeenkomst

Een Overeenkomst tussen Weepee en de Klant is pas afgesloten op de datum waarop Weepee schriftelijk de aanvaarding van een opdracht of bestelling aan de Klant
bevestigt, of indien Weepee uitvoering aan een bestelopdracht geeft.

Ieder bericht van de Klant met de bedoeling een offerte van Weepee te aanvaarden zal enkel worden geïnterpreteerd als een bestelling en zal niet worden beschouwd
als een bindende Overeenkomst. Geen enkele eenzijdige handeling of beschouwing van de Klant zal een bindende Overeenkomst tussen Weepee en de Klant uitmaken.

Indien de Klant een aanvaarde offerte of bestelling wijzigt, zullen de wijzigingen enkel aan Weepee tegenstelbaar zijn nadat deze de wijzigingen schriftelijk aan de Klant
heeft bevestigd.

Weepee kan niet worden vertegenwoordigd en verbonden door een tussenpersoon, tenzij Weepee de specifieke transactie schriftelijk aan de Klant heeft bevestigd.
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Artikel 4: Levering / aanvaarding en overdracht van het risico

Het risico voor te leveren goederen gaat steeds en blijvend over op de Klant op het tijdstip van aankomst van de goederen op de overeengekomen plaats van levering.
Tenzij anders overeengekomen, worden de Diensten steeds geleverd in de kantoren van Weepee.

Weepee is gerechtigd om gedeeltelijke leveringen te maken en deze afzonderlijk aan de Klant te factureren. In voorkomend geval zal de Klant de afzonderlijke facturen
overeenkomstig de voorwaarden van dergelijke facturen betalen.

Indien de Klant de levering van de Diensten op de overeengekomen leveringsdatum of op het eerste verzoek van Weepee weigert, zal het Productrisico van rechtswege
en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling aan de Klant worden overgedragen vanaf deze datum.

Weepee zal haar uiterste best doen om de overeengekomen leveringstermijnen te respecteren, doch zal nooit aansprakelijk kunnen worden gesteld indien de
overeengekomen termijn worden overschreden. In voorkomend geval zal Weepee niet gehouden zijn tot enige compensatie of vergoeding en de Klant zal evenmin
gerechtigd zijn om de Overeenkomst te beëindigen of te ontbinden.

Wanneer betalingstermijnen tussen Weepee en de Klant werden overeengekomen, zal Weepee het recht hebben om leveringen uit te stellen in geval van elke laattijdige
afbetaling. In voorkomend geval zal Weepee gerechtigd zijn om de uitvoering van verdere Diensten te weigeren.

Artikel 5: Voorbehoud van eigendomsrecht

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen omtrent het risico en de overdracht ervan, blijven alle Producten geleverd door of in naam van Weepee de exclusieve
eigendom van Weepee tot het moment waarop de schuld van de Klant ten aanzien van Weepee volledig werd betaald. Deze schuld is het bedrag dat de Klant aan
Weepee verschuldigd is vanaf de ondertekening van de Overeenkomst, interesten en kosten inbegrepen.

Zolang Weepee eigenaar is van de Producten, zal de Klant deze Producten gescheiden houden van andere goederen in die zin dat zij gemakkelijk en duidelijk kunnen
worden geïdentificeerd als zijnde Weepee Producten.

Bij gebreke aan betaling door de Klant van enig bedrag verschuldigd aan Weepee of bij beëindiging van de Overeenkomst Weepee gerechtigd zijn om de teruggave van
de goederen te vorderen voor dewelke het eigendomsvoorbehoud van toepassing is en hiervoor de nodige maatregelen te treffen, rekeninghoudende met alle reeds
voor de Producten uitgevoerde betalingen, doch zonder afbreuk te doen aan het recht van Weepee om schadevergoeding te vorderen voor mogelijk verlies of schade.

De Klant moet op eerste verzoek van Weepee de Producten, die nog niet volledig werden betaald, onmiddellijk teruggeven, ongeacht waar deze goederen zich
bevinden.
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Artikel 6: Prijzen

Behoudens andersluidende uitdrukkelijke schriftelijke mededeling, zijn de prijzen altijd:

- In euro (EUR);

- Exclusief BTW, importtaksen en andere heffingen;

- Exclusief verpakkingskosten, laad- en loskosten, transportkosten en verzekeringen;

- Enkel geldig voor de geleverde hoeveelheden.

Ingeval van vermeerdering van één of meerdere kostprijsfactoren, tussen het moment van sluiten van de overeenkomst en de datum van levering, zal Weepee
gerechtigd zijn om de prijs dienovereenkomstig te verhogen, rekening houdende met de bestaande wettelijke bepalingen inzake.

Tenzij anders overeengekomen, zal een verzendings- en behandelingskost van 15,00 euro worden aangerekend voor alle bestellingen met een waarde onder de 1.000,00
euro excl. BTW.

Ingeval van gedeeltelijke leveringen, zoals voorzien in artikel 4, zal deze verzendings- en transportkost slechts éénmalig aan de Klant worden aangerekend.

Artikel 7: Betalingsmodaliteiten

Tenzij anders overeengekomen, gebeuren betalingen contant bij levering of binnen de dertig (30) (kalender)dagen na factuurdatum via overschrijving op de door
Weepee meegedeelde bankrekening.

Alle heffingen of bankkosten die verschuldigd zijn of verschuldigd kunnen worden op de betaling, zijn ten laste van de Klant.

Artikel 8: Vertraging, interesten en kosten

Bij gehele of gedeeltelijke niet-tijdige betaling wordt ten titel van schadevergoeding een forfaitaire schadevergoeding aangerekend van 10,00 % op het factuurbedrag,
met een minimum van 50,00 euro en dit voor interne kosten, eventuele gerechtskosten niet inbegrepen. Betalingen door de Klant zullen in de eerste plaats worden
toegewezen aan een openstaande interest, met inbegrip van de moratoire interest, en/of incassokosten en pas daarna aan de (oudste) uitstaande schulden aan de
Leverancier. Niet tijdige betaling kan tevens leiden tot onderbreking van de Diensten totdat betaling van openstaande facturen ten volle geschied is, en de Klant dient
hierbij alle kosten te vergoeden gemaakt om de factuur te innen.
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Bij gebreke van naleving door de Klant van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, zal Weepee gerechtigd zijn om haar Diensten onmiddellijk te schorsen of de
Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Artikel 9: Garantie

Weepee verleent aan de Klant de standaardgarantieperiode die wordt geboden door de fabrikant van het desbetreffende Product. De klant schrijft in op de door de
Fabrikant verschafte waarborg.

Klachten betreffende de niet-conformiteit of de zichtbare gebreken van geleverde Producten dienen door de Klant binnen de twee (2) weken na ontvangst per mail aan
Weepee te worden meegedeeld. Na deze termijn van twee (2) weken, zullen de producten worden beschouwd als zijnde volledig conform en niet gebrekkig. De
aanvaarding of weigering van teruggestuurde Producten houdt geen enkele erkentenis in van Weepee over de eventuele gebrekkige aard van de Producten

Indien een geleverd goed of een verrichte dienst of werk een tekortkoming vertoont, heeft de Klant uitsluitend recht op kosteloos herstel door Weepee door - naar
keuze van Weepee - reparatie, vervanging of heruitvoering, mits is voldaan aan de volgende voorwaarden:

- De tekortkoming is het gevolg van een aan Weepee toe te rekenen oorzaak;

- De tekortkoming is aan het licht getreden binnen de in artikel 9 vermelde garantieperiode;

- De tekortkoming is binnen veertien (14) dagen nadat deze redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden schriftelijk aan Weepee medegedeeld;

- Nakoming is niet blijvend onmogelijk;

- Eventuele toevoegingen aan of wijzigingen in het geleverde goed of de verrichte werkzaamheden, storingsopheffingen en onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd
door Weepee of met voorafgaande schriftelijke toestemming van Weepee;

- Het verbruiksmateriaal dat is gebruikt, voldoet aan de specificaties van Weepee;

Weepee kan verlangen dat een voor herstel in aanmerking komend goed voor rekening van de Klant aan haar of aan een door haar op te geven adres wordt gezonden.

Weepee heeft het recht tekortkomingen uit eigener beweging te herstellen.

Na het verstrijken van de garantieperiode zal, ingeval van tekortkoming, door Weepee een bestek worden opgemaakt alvorens over te gaan tot herstelling op kosten
van de Klant, waarna de Klant zal beslissen of de herstelling op zijn kosten door Weepee mag geschieden.
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Artikel 10: Aansprakelijkheid voor schade

Schade die de Klant lijdt en waarvoor Weepee aansprakelijk kan worden gehouden, wordt aan de Klant uitsluitend volgens onderstaande bepalingen vergoed, ongeacht
de grond waarop de vordering tot schadevergoeding wordt gebaseerd.

Weepee kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige bijzondere schade of gevolgschade, noch voor verlies van eender welke aard of voor enige vordering
ingesteld door een derde tegen de Klant voortvloeiende uit of met betrekking tot de door Weepee geleverde Diensten of producten, en dit ongeacht de aard of reden
van deze vordering, zowel contractueel als buitencontractueel, en zelfs indien Weepee werd ingelicht over de mogelijkheid van dergelijke vordering of niettegenstaande
enig element vervat in gerelateerde voorstellen en andere documenten. Weepee kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade aan de Producten,
noch voor de teruggave.

Weepee kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor alle indirecte of immateriële schade, zoals supplementaire kosten, gederfde inkomsten en winsten, klantenverlies,
het verlies of de beschadiging van gegevens en het verlies van contracten.

Voor zover Weepee adviezen verstrekt zonder dat daar een uitdrukkelijke overeenkomst tot het verlenen van adviezen aan ten grondslag ligt, dragen deze adviezen een
vrijblijvend karakter en aanvaardt Weepee geen enkele aansprakelijkheid daarvoor.

Weepee kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke schade, ontstaan tengevolge van problemen in de software, gebruikt in de door Weepee geleverde
hardware apparatuur, waardoor de apparatuur bij de Klant niet naar behoren functioneert.

De aansprakelijkheid van Weepee is in elk geval beperkt tot de waarde van het factuurbedrag van de bestelling waarmee de eventuele schade verband houdt

Artikel 11: Helpdesk

Voor technische bijstand kan de Klant terecht op volgend adres: support@weepee.io.

Artikel 12: Intellectuele eigendom

Alle tekeningen, schema’s, simulaties, representaties, plannen, beschrijvingen of andere technisch of beschrijvend materiaal afkomstig van Weepee voor of na het
sluiten van de Overeenkomst, blijft de uitsluitende eigendom van Weepee, tenzij voorafgaand andersluidend schriftelijk overeengekomen tussen Partijen. De Klant zal
deze informatie niet kenbaar maken noch overdragen aan derden, behoudens voorafgaande schriftelijke toelating van Weepee.

Alle het technisch en beschrijvend materiaal overgemaakt door de Klant aan Weepee voor het sluiten van deze Overeenkomst teneinde de fabricage mogelijk te maken,
blijft de eigendom van de Klant.

De Klant kan geen enkel ander recht putten dan het beperkt gebruiksrecht van deze informatie binnen het kader van het sluiten en uitvoeren van de Overeenkomst.
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Komt geen overeenkomst tot stand, dan zal de Klant op eerste verzoek van Weepee de informatiedragers en eventuele kopieën daarvan, inclusief de offerte, onverwijld
aan Weepee overdragen.

Artikel 13: Diverse bepalingen

De ongeldigheid of onafdwingbaarheid van een deel van deze specifieke Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst zal geen enkel nadeel of invloed hebben op de
geldigheid en afdwingbaarheid van de rest van de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst. Indien een deel door rechtbank als onredelijk of ontoelaatbaar wordt
beschouwd, zullen de andere delen van toepassing blijven.

Voor alle goederen en/of diensten aangekocht via de Weepee B2B Reseller Webshop gelden in beginsel de regels uit deze titel 4: Specifieke Algemene Voorwaarden
met betrekking tot de Weepee B2B Reseller Webshop.

In het geval van een discrepantie tussen de bepalingen in deze titel van de Algemene Voorwaarden en titel 1 van deze Algemene Voorwaarden, hebben de bepalingen
binnen deze titel voorrang op de bepalingen uit titel 1. Voor het overige zijn alle bepalingen uit titel 1 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
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