Offerte gebruik Office On Wheels bussen : xx-xx-xxxx
CVBA Office On Wheels

Facturatieadres :

Kasteel van Rumbeke
Moorseelsesteenweg 2
8800 Roeselare

………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..

Tel : +32 51 22 60 60
Info@officeonwheels.be
www.officeonwheels.be

BTW-nr : ………………………………………………….

Wij willen u hartelijk bedanken voor uw aanvraag om uw werknemers te laten meerijden met onze
Office On Wheels bussen.
Zodra wij een bevestiging van deze offerte krijgen van u, zullen wij u binnen de week het nodige
bezorgen zodat uw werknemers tickets kunnen reserveren via de Olympus app.
Kostprijs, heen- en terugrit
BTW
Totaal

Tot 31/12/2018
19,90 EUR
4,18 EUR
24,08 EUR

Vanaf midden 2019
29,90 EUR
6.28 EUR
36.18 EUR

De bovenstaande tarieven worden elk jaar op 1 januari geïndexeerd op grond van de evolutie van de
gezondheidsindex.
Bij andere wijzigingen van de tarieven (bv door sterke stijging brandstofprijzen, km-heffing, …), zullen
jullie hiervan vooraf verwittigd worden.
Voor akkoord graag terug sturen:
Per mail : naar kaat@baav.be
Per post : getekend naar bovenstaand adres

Voor akkoord met de offerte,
en de algemene voorwaarden op keerzijde,

………………………………………………………………….

Algemene voorwaarden :
Facturatie en betaling:
• De maandelijkse facturatie van de gereserveerde zitjes verloopt integraal via de Werkgever.
• Alle eventuele betwistingen betreffende facturen dienen op straffe van verval binnen de acht dagen
na ontvangst van de respectievelijke factuur gemeld te worden bij aangetekend en gemotiveerd
schrijven gericht aan Office on Wheels. Bij gebreke hieraan wordt de factuur onherroepelijk als
aanvaard beschouwd.
• In geval van niet-betaling van enig verschuldigde som binnen de 30 dagen is van rechtswege en zonder
voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest van 10% per jaar verschuldigd op het openstaand
saldo, en zal het openstaande saldo van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling
forfaitair verhoogd worden met 15 %, met een minimum van 150,00 EUR, onverminderd het recht op
vergoeding van de gerechtskosten en de invorderingskosten ontstaan door de betalingsachterstand.
• Door het niet-betalen van een bepaalde factuur op de vervaldag, of in geval de klant word toegelaten
te betalen in verschillende schijven, bij het niet-betalen van één schijf op de vervaldag, is het
verschuldigd saldo van deze én alle andere facturen, zelfs van de nog niet vervallen facturen, van
Office on Wheels onmiddellijk, van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.
Reservering:
• Werknemers dienen de Olympus app te downloaden en een account aan te maken om van de
diensten van Office on Wheels te kunnen genieten. Een geldig ticket is een via de app toonbaar ticket.
Alleen met een geldige boekingsbevestiging kan de werknemer toegang krijgen tot de kantoorbus.
• De kantoorbussen vertrekken steeds op het aangegeven tijdstip. Niet of laattijdig komen opdagen
voor een gemaakte reservatie geeft Office on Wheels steeds het recht het te betalen tarief te innen.
De Werkgever kan zich in geen geval op overmacht (o.m. ongeval, slecht weer, ziekte, overlijden,
beletsel, etc.) van zijn/haar werknemer beroepen.
Aansprakelijkheid
• Office on Wheels is aansprakelijk voor de aan de werknemers en hun voorwerpen overkomen
ongevallen onder de voorwaarden waarin voorzien is door de Verordening nr. 181/2011 van het
Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende de rechten van autobus- en
touringcarpassagiers.
• Office on Wheels kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor een technisch falen of niet
terdege functioneren van de internetverbinding. Zij verbindt er zich evenwel toe onverwijld het nodige
te doen om het euvel te verhelpen.
• De Werkgever blijft aansprakelijk voor de schade die zijn werknemers aan Office on Wheels
veroorzaken, conform de bepalingen van het gemeen recht inzake burgerlijke aansprakelijkheid.
Bescherming persoonsgegevens:
• Office on Wheels tracht ten allen tijde te handelen in overeenstemming met de Algemene
Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016. Het bezoeken van de website van Office on
Wheels en/of het gebruik van de diensten van Office on Wheels impliceert de uitdrukkelijke
goedkeuring door de Werkgever en zijn/haar werknemers van de wijze waarop Office on Wheels
zijn/haar persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, dit overeenkomstig de Privacyverklaring dewelke
eenvoudig te raadplegen is op de website http://www.officeonwheels.be/privacy-policy.
Toepasselijk recht en geschillenbeslechting:
• De Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.
• Partijen komen hierbij overeen om eventuele geschillen eerst en vooral onderling te zullen regelen op
een informele wijze en hierbij de grootst mogelijke discretie indachtig te zullen zijn. Indien de
voormelde informele regeling niet tot een oplossing komt, zal het geschil worden voorgelegd aan de
gewone rechtbanken. De rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement met afdeling te
Kortrijk zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil dat uit deze Overeenkomst
voortvloeit of die ermee verband houdt en dat niet wordt opgelost conform de voormelde informele
procedure.

