Voorwaarden Made In Italy Travel
Artikel 1. Definities

Made In Italy Travel is een incentive – en reisorganisator. De uurlonen en kosten die gemaakt worden
voor het opmaken van offertes in het kader van groepsreizen, zoals telefoonverkeer en afspraken
met klant, potentiële prospectiekosten, zijn steeds inbegrepen bij boeking van uw reis, individuele
reservatie of groepsreservatie.
Enkel indien groepsreis, én indien de reis niet geboekt wordt, wordt het totaal aantal uren aan een
ratio van 75 € per uur en de totale som van extra kosten die voorvloeien uit de offerte,
vergaderingen, inspection sites aangerekend. Dit is zonder meer het geval indien duidelijke
bewijsstukken kunnen voorgelegd worden van het feit dat de offerte enkel gebruikt worden om
A/voorstellen van bezoeken enz… gebruikt worden om rechtstreeks bij de instanties te boeken en de
kennis van het kantoor dus “gebruikt” wordt om enkel ideeën te verwerven
En/of
B/duidelijk email verkeer of andere kan voorgelegd worden van communicatie met de potentiële
leverancier NA neerlegging van offerte.
Artikel 2. Identiteit van de ondernemer
Naam van de ondernemer: Made In Italy Travel Handelsnaam: Karina Imschoot
Vestigingsadres: Uitbreidingstraat 84 - 2600 Antwerpen
Telefoonnummer: +32(0)478/70.48.36
E-mail adres: sales@madeinitalytravel.com
KvK-nummer: BE0745.262.678 BTW nummer: BE0745.262.678
Artikel 3 Aanbod
3.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden
geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
3.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om
een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de
ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe
weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke
vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de
rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
Artikel 4 Prijzen en betalingen
5.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden diensten zijn in Euro, inclusief BTW 5.2
Betaling kan geschieden per overschrijving
5.2 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Made In Italy Travel gerechtigd (de
uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende
overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
5.3 Made In Italy Travel kan tegenover klant in geval van laattijdige uitvoering van enige
betalingsverbintenis aanspraak maken op een nalatigheidsinterest van 10% per jaar op
het openstaande bedrag vanaf de dag na de vervaldatum van die betalingsverbintenis.
.
Artikel 5 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

20.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten
waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is
uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
20.2 Alle geschillen tussen partijen met betrekking tot de overeenkomsten tussen u en
Made In Italy Travel zullen uitsluitend in de Nederlandse taal worden voorgelegd aan de
daartoe bevoegde rechter in België met name vredegerecht van het 8e kanton Antwerpen
en vredegerecht Tielt, rechtbank van eerste aanleg Antwerpen afdeling Antwerpen,
rechtbank eerste aanleg West-Vlaanderen afdeling Brugge, rechtbank van koophandel te
Antwerpen afdeling Antwerpen en de rechtbank van koophandel te Gent.

