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Windows Advanced

Windows Pro

Diskspace

1 GB

2 GB

Data Traffic / Month

15 GB

50 GB

POP3/IMAP Mailboxes ( 100 MB )

25

50

Email Forwarders





Email Autoresponders





Mailing lists

-

1

Webmail





Subdomains

5

10

MS SQL Databases (50 MB)

1

2

ASP / .NET Framework (*1)





Server Side Includes (SSI)





FTP Access





Daily backups





Antivirus / Antispam





DNS hosting





Support line
(business hours)





Support / year

1h

1h

€ 125 / year

€ 260 / year

Pricing
.be domainname

€ 13 / year

Extra MS SQL DB

€ 30 / year

Extra disk space / 200 MB

€ 40 / year

Riffle Media
T: +32 (0)2/888.40.60

Veldkant 33A – 2550 Kontich
F: +32 (0)2/888.40.69

2/4

support@riffle.be

Bestelbon hosting
Gelieve de onderstaande bestelbon te vervolledigen en ondertekend terug te
– faxen naar 02/888 40 69
– mailen naar sales@riffle.be
Prijzen zijn exclusief BTW en jaarlijks herzienbaar.
Bedankt voor uw vertrouwen in Riffle Media. Wij zorgen alvast voor een snelle afhandeling van uw bestelling.
Naam bedrijf / organisatie : …………………………………………………………………………………………
Naam : ………………………………………………

Voornaam : ………………………………………

Straat + nr : ………………………………………………………………………………………………………….
Postcode + Gemeente : ……………………………………………………………………………………………...
Telefoon : ……………………………………………

Fax : ……………………………………………….

Email adres : ………………………………………………………………………………………………………...
BTW nummer : ……………………………………………………………………………………………………...
Ik wens een

bestaande domeinnaam te gebruiken: …………………………………………………….
nieuwe domeinnaam te gebruiken: ………………………………………………… . BE

Gratis opties :
*1) ASP .NET versie

2.0

4.0

4.5

Omcirkelen wat gewenst is.

Te betalen opties :
Symantec SSL :
Comodo Essential SSL :
Comodo SSL Wildcard :
Extra diskspace 1GB :

Riffle – Windows Advanced : € 125,00 / jaar
Extra MS SQL DB :
€ 30,00 / jaar
Riffle – Windows Pro :
€ 260,00 / jaar

€ 150,00 / jaar
€ 70,00 / jaar
€ 150,00 / jaar
€ 40,00 / jaar

Gewenste opties aanvinken.

TOTAAL op jaarbasis : ……………………………
Als de traffic overschreden zou worden met meer dan 10 % dan zullen in samenspraak met klant nieuwe voorwaarden worden opgesteld.
In onze standaardprijs zit een bepaald aantal uren support per jaar. Indien er meer support geleverd moet worden, kan
dit aan een tarief van 75€ / u . Dit zal bij de eerstvolgende facturatie bijgerekend worden.
Facturatie zal gebeuren op jaarbasis bij aanvang van het contract.

Handtekening + datum:
(Door ondertekening aanvaardt u de Algemene voorwaarden)
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Riffle Media
ALGEMENE VOORWAARDEN
ARTIKEL 1
Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van elke overeenkomst met Riffle Media BVBA. Ze
primeren op de algemene voorwaarden voorkomend op documenten uitgaande van de klant, voor zover deze
laatste voorwaarden in strijd zijn met de eerste. De klant verklaart zich onherroepelijk akkoord met deze
algemene voorwaarden van zodra hij een bestelling plaatst of een opdracht geeft.
ARTIKEL 2: Klachten en risico
Iedere factuur wordt geacht aanvaard te zijn bij gebreke van schriftelijke betwisting aangetekend, binnen de
acht dagen na verzending van factuur.
Om rechtsgeldig en ontvankelijk te zijn dienen alle klachten betreffende de geleverde goederen en/of de
uitgevoerde werken en/of herstellingen ons aangetekend en gedetailleerd te bereiken binnen de acht
kalenderdagen respectievelijk na de levering van de goederen of diensten.
ARTIKEL 3: Prijs-en betalingsmodaliteiten
Al onze facturen zijn binnen de 30 dagen na factuurdatum betaalbaar .
In geval van niet tijdige betaling van een factuur, zal deze van rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling vanaf de factuurdatum verhoogd worden met een nalatigheidintrest van 15% op jaarbasis.
Onder voorbehoud van alle rechten van Riffle Media BVBA en zonder dat een ingebrekestelling nodig is
worden onbetaalde facturen verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10% van het factuurbedrag met
een minimum van 125 euro vanaf de 15de dag na de vervaldag.
De niet-betaling van een factuur of een rekening op de vervaldag heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van
alle nog openstaande facturen en rekeningen van de cliënt tot gevolg, zelfs de niet-vervallen, zonder rekening
te houden met de voordien toegestane betalingsvoorwaarden.
ARTIKEL 4: Annulatie
Ingeval van annulering van een bestelling is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope
van 30% van de waarde van de bestelling. Deze bepaling is ook van toepassing bij gedeeltelijke annulering.
ARTIKEL 5: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen blijven eigendom van Riffle Media BVBA zolang de volledige factuur (inclusief
eventuele verwijlintresten) niet is vereffend. Het risico gaat evenwel reeds over op de klant vanaf de levering
van de goederen.
ARTIKEL 6: Leveringstermijnen
De leveringstermijnen zijn altijd bij benadering te interpreteren. Wij verbinden ons ertoe al het redelijke te
doen ter naleving. Ingeval van overmacht, zoals brand, staking, lock-out, of elke buitengewone
omstandigheid, onafhankelijk van onze wil, kunnen wij de leveringen verdagen of vernietigen. Eventuele
vertraging geeft nooit aanleiding tot schadevergoeding van onze klant. Zij kan niet ingeroepen worden voor
gehele of gedeeltelijke annulering van de bestelling tenzij na ingebrekestelling, die minstens gedurende
vijftien dagen zonder gevolg is gebleven.
ARTIKEL 7: Aansprakelijkheid/ Garantie hardware
Tenzij anders vermeld, is de garantie op goederen, deze die gegeven wordt door de producent van de
goederen. Riffle Media BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de verkeerde keuze van koopwaar
door de koper. De aansprakelijkheid van Riffle Media BVBA is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling
van de door de koper betaalde prijs, ofwel, naargelang de keuze van Riffle Media BVBA de vervanging van de
koopwaar, met uitsluiting van alle verdere schadeloosstellingen en terugbetalingen van om het even welke
kosten of vergoedingen.
Riffle Media BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden zo hij zijn verbintenissen om redenen buiten zijn wil
niet kan vervullen.
ARTIKEL 8: Wetgeving computercriminaliteit
Overeenkomstig de wetgeving op de computercriminaliteit geven de klanten, wanneer zij beroep doen op
onze diensten voor herstelling of installaties, ons de toestemming om toegang te verwerven tot hun
computergegevens voor zover dit nodig is om een degelijke herstelling te kunnen uitvoeren.
ARTIKEL 9: Software/programmatuur
De door ons geleverde prestaties en diensten inzake programmatuur (= software, programma’s, code,
scripting, sites,.. worden beschouwd als middelenverbintenissen, waarbij wij geen garantie geven op de
effectiviteit en/of werkzaamheid ervan en waarbij wij geenszins verantwoordelijk kunnen gesteld worden
voor de bedrijfsschade en/of gevolgschade (indirecte schade, winstderving) die de programmatuur
(=software, programma’s, code, scripting, sites,…) kan veroorzaken bij de klant.
ARTIKEL 10: Geschillen
Zowel de totstandkoming ,als het bestaan, als de gevolgen van de overeenkomsten gesloten met de Riffle
Media BVBA worden beheerst door Belgisch recht. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het
gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd.
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