
ALGEMENE VOORWAARDEN EVOKE BELGIUM 
Artikel 1: Toepassingsgebied 
1.1. Deze algemene voorwaarden regelen de 
contractuele verhouding tussen de besloten 
vennootschap “Evoke Belgium”, met zetel te 2600 
Antwerpen, Posthofbrug 6-8 en ingeschreven in de 
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het 
nummer  0775.267.055, RPR Antwerpen, 
afdeling Antwerpen (hierna ‘EVOKE’) en de klant. 
1.2. Onder ‘klant’ wordt in deze algemene 
voorwaarden verstaan, een onderneming als 
gedefinieerd in art I.1.1) WER, tenzij hierna 
uitdrukkelijk anders wordt vermeld. 
1.3. Deze algemene voorwaarden zijn van 
toepassing op alle activiteiten en op alle facturen 
van EVOKE aan de klant en op alle overeenkomsten 
tussen EVOKE en de klant. Onderhavige 
voorwaarden maken integraal deel uit van de 
overeenkomst met de klant, tenzij dit uitdrukkelijk 
anders wordt bepaald in de overeenkomst.  
1.4. Deze algemene voorwaarden primeren op de 
voorwaarden die van de klant of van een derde 
uitgaan, ook indien EVOKE deze niet uitdrukkelijk 
geprotesteerd heeft. De toepassing van deze 
voorwaarden is voor EVOKE een essentiële 
voorwaarde voor de totstandkoming van de 
overeenkomst. 
1.5. De toepassing van deze algemene voorwaarden 
wordt door de klant aanvaard door het enkele feit 
door het sluiten van een overeenkomst met EVOKE. 
De klant verklaart voorafgaand aan de 
totstandkoming van de overeenkomst deze 
algemene voorwaarden ontvangen te hebben, 
kennis te hebben kunnen nemen van de inhoud 
ervan en deze te aanvaarden. 
EVOKE en de klant verklaren en bevestigen dat 
iedere bepaling van onderhavige algemene 
voorwaarden in verhouding staat tot het geheel van 
de andere bepalingen, dat de rechten en 
verplichtingen die uit deze algemene voorwaarden 
voortvloeien elkaar in evenwicht houden en dat de 
klant de daadwerkelijke mogelijkheid heeft gehad 
om over de bepalingen te onderhandelen en een 
invloed te hebben op hun inhoud. 
1.6. Indien één of meer bepalingen van deze 
voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of niet-
afdwingbaar zijn, tast dit niet de geldigheid of 
afdwingbaarheid van de overige bepalingen van 
deze algemene voorwaarden aan. Partijen 
verbinden zich ertoe de (geheel of gedeeltelijke) 
ongeldige of onafdwingbare bepaling te vervangen 
door een rechtsgeldige clausule, die zal 
overeenstemmen met de oorspronkelijke bedoeling 
van partijen (incl. economische gevolgen), dan wel 
er zo dicht mogelijk bij aansluit.  
Artikel 2: Prijs   

2.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro. Zij gelden 
exclusief btw en exclusief eventuele bijkomende 
kosten, tenzij die uitdrukkelijk anders voorzien 
worden. Elke verhoging van het btw-tarief of 
eventueel andere belastingen tussen de 
overeenkomst en de uitvoering zijn ten laste van de 
klant. 
2.2. EVOKE behoudt zich het recht voor om 
eventuele typfouten m.b.t. de prijsopgave te 
corrigeren. EVOKE behoudt zich het recht voor om 
de prijzen eenzijdig aan te passen (i) ingeval van 
wijzigingen aan de door de klant verstrekte 
informatie of gegevens, of indien deze informatie 
foutief of onvolledig zou blijken, en/of (ii) ingeval 
van stijging van de loonkost, sociale lasten, taksen, 
btw, belastingen en accijnzen, leveringskosten, 
aankoopkosten vervoerkosten of energieprijzen bij 
eigen productie, waarbij de desgevallende 
prijsverhoging in redelijke verhouding zal staan en 
rekening houdend met de voorkomende 
prijsstijgingen. 
2.3. In geval van niet-ernstige tekortkomingen 
blijven de normale prijzen en vergoedingen van 
kracht, zonder dat de betalende partij van de 
andere partij een prijsvermindering kan eisen. 
Artikel 3: Betaling  
3.1. De facturen zijn per overschrijving betaalbaar 
op de bankrekeningnummer IBAN BE83 3632 1524 
0515 op naam van EVOKE, tenzij uitdrukkelijk 
anders overeengekomen tussen partijen. 
3.2. De facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen 
na ontvangstdatum van de factuur, tenzij 
uitdrukkelijk anders overeengekomen. EVOKE heeft 
het recht om voorschotten te vragen. 
Voorschotfacturen dienen binnen de week na 
ontvangst van de factuur betaald te zijn.  
3.3. Indien de factuur niet (volledig) betaald is op de 
vervaldag, zal van rechtswege en zonder dat enige 
ingebrekestelling nodig is een intrest verschuldigd 
zijn van 1% per (begonnen) maand, te rekenen 
vanaf de vervaldag van de factuur. De factuur zal 
bovendien verhoogd worden met een forfaitaire 
schadevergoeding wegens laattijdige betaling gelijk 
aan 10% van het totale factuurbedrag, met een 
minimum van 250,- EUR per factuur, onder 
voorbehoud van alle andere rechten van EVOKE. 
3.4.  De klant blijft in alle gevallen hoofdelijk en voor 
alle sommen aansprakelijk voor de betaling van de 
facturen van EVOKE, ook indien EVOKE aanvaard 
heeft de facturen op te maken op naam van derden. 
3.5. Alle protesten m.b.t. de facturen dienen op 
straffe van verval gericht te worden aan de zetel van 
EVOKE d.m.v. aangetekend schrijven met 
motivering en dit binnen de vijf (5) werkdagen na 
ontvangst van de factuur. 
3.6. In geval van niet-betaling van een factuur, 
worden alle openstaande, zelfs niet vervallen 



facturen, van rechtswege en zonder 
ingebrekestelling opeisbaar. 
3.7. In geval van laattijdige betaling van een factuur 
behoudt EVOKE zich het recht voor [1] de 
dienstverlening onmiddellijk stop te zetten en 
slechts te hervatten na betaling van alle 
openstaande en opeisbare facturen of [2] de 
levering van diensten op te schorten, indien deze 
nog niet had plaats gevonden. 
Artikel 4: Intellectuele eigendom 
De klant erkent expliciet het recht in hoofde van 
EVOKE om de naam en het logo van de klant, dan 
wel foto’s van de geleverde dienst in de omgeving 
van de klant, te mogen gebruiken als referentie. 
Artikel 5: Geheimhouding en niet-afwerving 
5.1. Elke informatie die de klant rechtstreeks of 
onrechtstreeks van EVOKE verkrijgt n.a.v. de 
totstandkoming of tijdens de uitvoering van deze 
overeenkomst (met inbegrip doch zonder hiertoe 
beperkt te zijn: de prijzen en tarieven, commerciële 
condities, concepten, programmaturen, enz...) is 
vertrouwelijk zowel tijdens de duur van de 
overeenkomst, en met een maximum van vijf (5) 
jaar na de beëindiging van de overeenkomst. Zij 
mogen niet aan derden worden meegedeeld en 
enkel binnen het kader van de voorwaarden 
waaronder ze door EVOKE aan de klant werden ter 
beschikking gesteld of meegedeeld, worden 
gebruikt.  
5.2. De klant zal er zich van onthouden zowel tijdens 
de duur van de overeenkomst met EVOKE als 
gedurende de twaalf (12) maanden die volgen op de 
beëindiging ervan, om rechtstreeks of 
onrechtstreeks, voor zichzelf of voor derden, 
werknemers en/of aangestelden van EVOKE te 
benaderen met het oog op de indienstneming ervan 
en/of de organisatie van een occasionele of 
duurzame samenwerking, tenzij mits andersluidend 
akkoord. 
5.3. Schendingen op de in dit artikel omschreven 
verplichtingen door de klant zullen van rechtswege 
en zonder voorafgaande ingebrekestelling 
aanleiding geven tot een forfaitaire 
schadevergoeding van 50.000,- EUR   per 
vastgestelde inbreuk, te betalen op het eerste 
verzoek van EVOKE. Onverminderd het recht van 
EVOKE om hogere schade aan te tonen en te eisen. 
Partijen erkennen dat de forfaitaire 
schadevergoeding opgenomen in huidig artikel 
redelijk en proportioneel is ter vergoeding van de 
schade en vrijwaring van de rechtmatige belangen 
van de EVOKE. 
Artikel 6: Levering en uitvoering 
6.1. Alle door EVOKE gedane voorstellen, in welke 
vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk 
anders vermeld. Eventuele leveringstermijn en 
uitvoeringsdata worden slechts als richtlijn en dus 

bij benadering opgegeven. Het niet-naleven van de 
opgegeven termijnen geeft de klant niet het recht 
om de ontbinding van de overeenkomst in te 
roepen of enige schadevergoeding te eisen. 
6.2. Elk beroep op een eventuele voortijdige niet-
nakoming is uitgesloten. 
Artikel 7: Aansprakelijkheid 
EVOKE gaat bij het uitvoeren van haar 
werkzaamheden een inspanningsverbintenis aan.  
EVOKE is niet aansprakelijk voor schade van welke 
aard dan ook, behoudens haar opzet of zware fout 
of die van haar aangestelden, tenzij partijen 
uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.  
In elk geval wordt het bedrag van een eventuele 
schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat 
tussen partijen voor de kwestieuze opdracht werd 
overeengekomen. Indien EVOKE evenwel verzekerd 
is voor het betreffende schadegeval, zal de 
schadevergoeding in geen geval groter zijn dan het 
bedrag dat ter zake door de verzekeraar van EVOKE 
zal worden uitgekeerd. 
Artikel 8: Overmacht 
EVOKE is niet aansprakelijk in situaties van 
overmacht (zoals bijvoorbeeld oorlog, staking, lock-
out, energiestoringen, diefstal, brand, epidemie of 
pandemie, beperkingen opgelegd door de overheid, 
logistieke problemen bij derden, etc.) dewelke 
ertoe zouden kunnen leiden dat EVOKE niet of niet 
tijdig kan voldoen aan haar verplichtingen. Deze 
opsomming is niet limitatief.  
De verplichtingen van EVOKE worden opgeschort 
voor de duur van de overmacht. Aangezien de 
verbintenis van de klant jegens EVOKE in essentie 
uit een betalingsverplichting uitmaakt, wordt 
overmacht in hoofde van de klant hierbij 
uitdrukkelijk uitgesloten. 
Artikel 9: Gegevensbescherming 
De klant bevestigt hierbij uitdrukkelijk dat alle 
gegevens die EVOKE haar overmaakt, worden 
verwerkt in overeenstemming met de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming. EVOKE zal de 
klant op de hoogte houden van eventuele 
wijzigingen.  
De klant zal EVOKE vrijwaren ingeval deze enige 
vordering ontvangt dienaangaande.  
Artikel 10: Toepasselijk recht en rechtsmacht 
10.1. Alle overeenkomsten met EVOKE worden 
uitsluitend door het Belgisch recht beheerst. 
10.2. Voor ieder geschil tussen partijen zijn 
uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk 
arrondissement van de zetel van EVOKE bevoegd. 


