
ORDERBON

Product (installatie inbegrepen) Referentie
Prijs

(incl. BTW)
Aantal 
Auto

Aantal 
Motor

Totaal
in €

Q-box met abonnement 12 maanden Q-12 € 349,00 
Q-box met abonnement 24 maanden Q-24 € 449,00 
Q-box met abonnement 36 maanden Q-36 €  529,00 
Q-box met abonnement 60 maanden Q-60 €  649,00 
Q-box met levenslang abonnement* 
(*max. 10 jaar)

Q-life €  869,00

Verlenging van uw abonnement  
(na de initieel gekozen periode) Referentie

Prijs
(incl. BTW) Aantal 

Totaal
in €

Abonnement 12 maanden ABO-Q12 €  119,00
Abonnement 24 maanden ABO-Q24 € 209,00 
Abonnement 36 maanden ABO-Q36 € 279,00

Facturatieadres Contact en adres waar de installatie doorgaat 
Voornaam: Voornaam:
Naam: Naam:
Bedrijf: Bedrijf: 
BTW: BTW: 
Adres + N°:                                                 Adres + N°:                                                                           

PC:                Gemeente: PC:                 Gemeente: 
GSM: GSM: 
E-mail: 
❏  Ik ga akkoord met het ontvangen van e-mails met promoties, nieuwigheden, producten of nieuws van Viasat Connect.
Datum en handtekening: 

Door het handtekenen van deze bestelbon gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.
Viasat Connect zorgt voor alles ! 
1) Vul de bestelbon in en stuur hem door naar:  order@viasatconnect.be
2) U krijgt bevestiging van uw bestelling en een betalingsverzoek
3) Wanneer wij de betaling ontvangen hebben zal een installateur contact met u opnemen om de installatie  

 te plannen bij u thuis of in een garage naar keuze.

Het abonnement omvat:  Toegang tot de mobiele applicatie Q (beschikbaar op iOS en Android) I Het bewaren van uw gegevens op onze beveiligde servers 
gedurende 3 maanden I Traject-historieken I Alle updates van de applicatie.

Herrmann Debrouxlaan 54 | Brussel 1160 | t. +32 2 241 41 42 | f. +32 2 725 36 93 | 
order@viasatconnect.be | www.viasatconnect.be 



1. Prijs
De prijzen die voorkomen op de prijslijsten en offertes van de Ven-
noot-schap zijn louter indicatief en kunnen op elk ogenblik worden 
gewijzigd. Elk telefoontje naar het bewakingscentrum (meldkamer) 
om een voertuigdiefstal aan te geven brengt bijkomende kosten met 
zich mee voor het gebruik van de diensten van de Derde Partij. Bij 
vermeerdering van de prijs van het geleverde Materiaal of de ver-
leende diensten door een derde na sluiting van het contract, heeft 
de Vennotschap de mogelijkheid om per aangetekend schrijven deze 
vermeerdering door te rekenen aan de Reseller of de Klant. Deze 
doorrekening wordt geacht te zijn aanvaard door de Reseller of de 
Klant vijf werkdagen na verzending van de kennisgeving, behoudens 
protest per aangetekend schrijven binnen deze termijn. Bij gebreke 
aan akkoord van de Klant heeft de Vennootschap de mogelijkheid 
om eenzijdig te verzaken aan het Contract, per aangetekend schrij-
ven en zonder vergoeding. Alle prijzen zijn netto, excl. BTW op de 
maatschappelijke zetel van de Vennootschap, kosten en lasten niet 
inbegrepen. Het Materiaal wordt vervoerd op risico en kosten van de 
Klant, zelfs in geval van verkoop of franco levering. De levering van het 
Materieel gebeurt op risico van de Klant, zelfs in geval van een franco 
verkoop of levering. De voorschotten gestort door de Klant gelden op 
de prijs van de bestelling. Zij houden een begin van uitvoering van het 
Contract in en geen waarborgen waarvan het gebrek eraan aan de 
Klant toelaat om zich aan zijn verbintenissen te onttrekken.

2. Betalingsvoorwaarden
Alle facturen van de Vennootschap zijn contant betaalbaar, netto en 
zonder korting, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, 
onder voorbehoud van andere betalingsvoorwaarden die geval per 
geval worden voorzien in de factuur. Bij gebreke aan betaling van vol-
ledig factuur of een deel ervan, wordt het totaal verschuldigde bedrag 
of resterende verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder inge-
brekestelling vermeerderd met een intresten aan 15% per jaar, waarbij 
elke begonnen maand verschuldigd is. Daarnaast wordt elke onbe-
taalde en vervallen factuur op zijn vervaldag van rechtswege en zon-
der ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitaire en onherleidba-
re vergoeding van 125 EUR.  Tot slot brengt het gebrek aan betaling 
van een factuur op zijn vervaldag, een niet-aanvaard protest of enig 
ander feit dat wijst op de insolvabiliteit van de Klant van rechtswege 
en zonder ingebrekestelling de opeisbaarheid van alle openstaande 
facturen met zich mee. Verder verlenen deze omstandigheden aan 
de Vennootschap het recht om al haar verplichtingen op te schor-
ten zonder voorafgaande formaliteit en volledig of een deel van de 
lopende contracten te verbreken zonder enige andere formaliteit dan 
een kennisgeving per aangetekend schrijven en zonder vergoeding. 
Enige klacht betreffende een factuur moet per aangetekend schrijven 
worden verstuurd binnen een termijn van vijf werkdagen volgende op 
de ontvangst ervan, die wordt geacht plaats te vinden drie werkda-
gen na de datum vermeld op de factuur. Na afloop van deze termijn 
is de klacht niet meer ontvankelijk. Een klacht kan in geen geval de 
schorsing van het contract rechtvaardigen. De mogelijkheid van een 
opzegging overeenkomstig artikel 1794 B.W. is niet van toepassing.

3. Schorsing, Ontbinding
Het gebrek aan betaling van vervallen facturen laat de Vennotschap 
toe om van rechtswege en zonder ingebrekestelling alle bestaande 
bestellingen te schorsen en alle abonnementen te schorsen of te be-
eindigen waarvoor facturen niet werden betaald. Verder brengt het 
gebrek aan betaling van een vervallen factuur van rechtswege en 
zonder ingebrekestelling de ontbinding mee van de verkoop van de 
goederen waarop deze factuur betrekking heeft en dient de Klant of 
de Reseller het Materiaal onverwijld en op zijn kosten terug te geven. 
Indien de koper de koopwaar niet teruggeeft aan de Vennootschap, 
houdt deze zich het recht voor om zelf of via derden over te gaan 
tot onmiddellijke wegneming van het goed. Ingeval een verkoop ge-
heel of gedeeltelijk wordt ontbonden ten gevolge van enige fout of 
een gebrek van de koper, dient deze een forfaitaire en onherleidba-
re vergoeding gelijk aan 30% van de verkoopprijs van de koopwaar 
die aanleiding gaf tot ontbinding aan ons te betalen, voor gemaakte 
kosten en gele-den schade. Deze vergoeding is verschuldigd aan de 
Vennootschap onverminderd het recht van de Vennootschap om de 
terugbetaling te vorderen van de kosten die wij hebben gemaakt om 
in het bezit te komen van de koopwaar en hen in hun oorspronkelijke  

toestand te herstellen. Bovendien geeft de onderbreking en beëindi-
ging van de dienstenabonnementen in geen geval recht op een te-
rugbetaling of schadevergoeding aan de Klant, Gebruiker of Reseller. 

4. Overleving na opzeg
Alle Contracten van Eindgebruikers aangegaan met Resellers met 
Eindgebruikers in naleving van huidig Contract zullen overleven na 
opzeg van huidig Contract in overeenstemming met de respectievelij-
ke duur.  Bijgevolg, alle bepaling van huidig Contract dat noodzakelijk 
is voor een deel van het voorgestelde zodat deze aan zijn verplichtin-
gen kan voldoen voor dergelijke Contracten met eindgebruikers zal 
overleven ten aanzien van de opzeg van huidig Contract.

5. Algemene beperking van aansprakelijkheid
In de meeste ruime zin toegestaan door de van kracht zijnde wettelij-
ke bepalingen, en behoudens bij zware fout of bedrog is de globale 
aansprakelijkheid van de Vennootschap en haar Resellers voortvloei-
end uit het Contract uitdrukkelijk beperkt tot de prijs die effectief werd 
betaald door de Klant, desgevallend berekend op een volledig jaar. 
Deze beperking van aansprakelijkheid, die een essentiële voorwaarde 
is voor de verbintenis van de Vennootschap, is toepasselijk ongeacht 
of de handelingen of nalatigheden gesteld zijn door de Vennootschap 
of haar onderaannemers of door de Derde Partijen, ongeacht het toe-
passelijke aansprakelijkheidsregime waaronder, doch niet beperkt tot, 
contractuele aansprakelijkheid, buitencontractuele aansprakelijkheid, 
foutloze aansprakelijkheid, productaansprakelijkheid, aansprakelijk-
heid voor verborgen gebreken, enz. De Vennootschap wijst in het 
bijzonder alle verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit het verkeerde 
gebruik van de producten van de Vennootschap of van de ongemak-
ken en schade veroorzaakt door de gebrekkige werking of het gebrek 
aan dekking van de telecommunicatienetwerken.

6. Vergoeding van de Vennootschap
Elke Klant en Reseller verbindt zich ertoe om de Vennootschap, haar 
vertegenwoordigers, loontrekkenden, partners en/of Derde Partijen 
te vrijwaren en schadeloos te stellen, tegen enige schade, klacht of 
vraag van een derde ten gevolge van het gebruik van de Software, 
het Materiaal en/of de Diensten. Deze garantie dekt de vergoedingen 
die eventueel verschuldigd zouden zijn alsook alle redelijke gerechts-
kosten.

7. Privacybeleid en gegevensbewaringspraktijk
Viasat Connect respecteert uw privacy tijdens het gebruik van Soft-
ware en Diensten. U vindt onze nieuwe versie van de Privacybeleid 
betreffende de Software en Diensten, inclusief onze gegevensbewa-
ringspraktijk, in de rubriek Privacybeleid en is onderdeel van het Con-
tract.  De Privacybeleid is onderworpen aan periodieke aanpassin-
gen; het is daarom aanbevolen om de privacy policy op regelmatige 
basis te consulteren.

8. Divers
Tijdens de volledige duur van het Contract en gedurende zes maan-
den volgend op de beëindiging ervan, onthoudt de Klant zich van elke 
(poging tot) rechtstreekse of onrechtstreekse afwerving van een me-
dewerker van de Vennootschap, op straffe van een onherleidbare ver-
goeding van 30.000 EUR per betrokken medewerker, onverminderd 
desgevallend het eventuele recht op een hogere schadevergoeding. 
Het feit dat een der partijen geen bijzonder recht heeft ingeroepen of 
tijdelijk een recht niet heeft uitgeoefend houdt geen verzaking in aan 
dit recht. De gehele of gedeeltelijke nietigheid van een beding van 
huidige voor-waarden tast de andere bepalingen of delen van bepa-
lingen niet aan en de desbetreffende bepaling of het deel ervan zal zo-
veel mogelijk worden vervangen door een geldige bepaling met een 
gelijkwaardig economisch effect. De bijlagen bij deze overeenkomst 
maken een integrerend deel uit van deze overeenkomst.

9. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank
Dit Contract, en elk geschil dat betrekking heeft op dit contract en/of 
met het gebruik van de Software of anders, is uitsluitend onderworpen 
aan Belgisch recht. Elk geschil dat voorvloeit uit dit Contract dient te 
worden voorgelegd aan de hoven en rechtbanken van het arrondisse-
ment Brussel, België, die uitsluitend bevoegd zijn om kennis te nemen 
van deze geschillen.De volledige versie van de Algemene Voorwaar-
den: Software en Materiaal is online beschikbaar:
 https://www.viasatconnect.be//nl/algemene-voorwaarden/

Algemene Voorwaarden

Viasat Connect 
Herrmann-Debrouxlaan 54  

1160 Brussel– Belgïe 
 www.viasatconnect.be 

We like you! Do you like us? 

www.qlovedriveprotect.com
fi


