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Juridisch

•

Vele handelingen worden beheerst door rechtsregels. Het is echter moeilijk om enerzijds
dagelijks te focussen op uw bedrijf en anderzijds de juridische regels en actualiteit op te
volgen. Creamoda biedt daarom een eerstelijns juridisch advies aan over:
o Overheidsopdrachten
o E-commerce
o Handelsagentuur
o Huurcontracten
o Privacywetgeving (GDPR)
o Intellectuele eigendom
o ...
Indien je met een zeer specifieke vraag of ernstig geschil geconfronteerd wordt, kan
Creamoda jou in contact brengen met experten terzake.

•

Niet alleen stelt Creamoda standaardcontracten en modellen ter beschikking voor diverse
situaties (styling, pop-upstore, handelsagent, algemene voorwaarden…), deze kunnen aan
jouw noden en behoeftes aangepast worden.

•

Om de leden op de hoogte te houden van de juridische actualiteit nemen wij deel aan de
Juridische Commissie van het VBO en de Sociaal-Juridisch Commissie van Unizo. De
belangen van werkgevers worden er verdedigd en ervaringen op juridisch vlak worden er
uitgewisseld.
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Q’s
•

Hoe kan ik mijn merknaam laten beschermen en wat kost mij dat?

•

Waarmee moet ik rekening houden bij de opmaak van algemene voorwaarden?

•

Hoe kan ik het standaardcontract aanpassen aan mijn concrete situatie?

•

Welke regels moet ik respecteren inzake de sper- en soldenperiode? Kan ik een sample
sale organiseren tijdens de sperperiode?

•

Wat moet ik doen als ik een uitverkoop wens te organiseren?

•

Eén van mijn klanten weigert zijn factuur te betalen. Wat kan ik hiertegen doen?

•

Ik werk voornamelijk met overheidsinstellingen in het kader van aanbestedingen. Kan je
mij laten weten welke de verwijlinterest is bij laattijdige betalingen?

•

Mag ik een buitenlandse handelsagent vragen om toch Belgisch recht toe te passen in
onze zakenrelatie?

•

Als producent ben ik in het bezit van de patronen voor mijn klant. Moet ik deze overmaken
aan mijn klant?
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