VERKOOPSVOORWAARDEN M.B.T. ONZE FACTUREN
1.

Alle door ons geleverde prestaties/diensten worden beheerst door de volgende en alleen de volgende algemene
voorwaarden. Het beroep doen op onze prestaties/diensten veronderstelt de uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden. De eventuele voorwaarden van de klant kunnen maar van toepassing zijn op onze prestaties/
diensten indien en slechts in de mate dat zij uitdrukkelijk en schriftelijk door ons werden aanvaard vóór het begin
van de uitvoering van onze prestaties/diensten.

2.

Behoudens anders vermeld, zijn onze facturen in euro en in netto uitgedrukt. Iedere belasting op onze facturen is ten
laste van de klant en kan niet op ons worden verhaald.

3.

Elke door de klant gegeven mondelinge of schriftelijke opdracht verbindt de klant onherroepelijk. Tenzij anders
overeengekomen, is de overeenkomst van onbepaalde duur. De overeenkomst kan op elk ogenblik opgezegd worden
mits de opzegging schriftelijk gebeurt door middel van een ter post aangetekende brief, die ingaat de derde werkdag
na de verzending ervan, en mits een opzeggingstermijn van drie maanden wordt nageleefd. Deze opzeggingstermijn
kan op vraag van de klant als hij de opzegging geeft, worden vervangen door een forfaitaire verbrekingsvergoeding
van 25 % van de erelonen die door ons zijn aangerekend voor een volledig boekjaar of kalenderjaar.

4.

Alle facturen zijn contant (en zonder disconto) betaalbaar op onze maatschappelijke zetel te Tielt en dit binnen 30
dagen na factuurdatum. Bij gebrek aan tijdige betaling van onze facturen brengt het geheel of gedeeltelijk onbetaald
gebleven factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest op van 15% vanaf
de vervaldag. De bedragen die nog verschuldigd zijn zullen tevens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 15% met een minimum van 125 euro.
Deelbetalingen worden toegerekend als volgt: kosten, schadebeding, intresten en hoofdsom.

5.

Klachten met betrekking tot de gefactureerde prestaties/diensten moeten op straffe van verval binnen de 8 dagen na
ontvangst van de factuur per aangetekende brief worden verstuurd aan het adres van onze maatschappelijke zetel te
Tielt. Elke klacht die wordt ingediend na deze termijn wordt niet meer aanvaard.

6.

Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling
als ontbonden te beschouwen in geval van (a) faillissement van de klant, (b) wanneer de klant wordt toegelaten tot
de regeling waarvan sprake in de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, (c) bij
kennelijk onvermogen van de klant, alsook (d) bij om het even welke wijziging van de juridische toestand van de
klant.
In voormelde gevallen (c) en (d), alsook wanneer de kredietwaardigheid van de klant in het gedrang is of komt,
behouden wij ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van de prestaties/diensten, van de klant waarborgen te eisen voor de goede uitvoering van al zijn verbintenissen. De weigering van deze waarborgen geeft ons het
recht de prestaties/diensten geheel of gedeeltelijk te beëindigen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor
schade m.b.t. de gevolgen van de stopzetting van de prestaties/diensten.

7.

In geval van niet-nakoming of niet-tijdige uitvoering van de verbintenissen van de klant, bijv. in geval van niet-tijdig
aangeleverde stukken of niet-betaling van de erelonen, zijn wij gerechtigd de uitvoering van onze verplichtingen op
te schorten. Desgevallend brengen wij de klant hiervan schriftelijk op de hoogte.

8.

De niet-betaling van een factuur op de vervaldag maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet-vervallen
facturen, van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar.

9.

Alle overeenkomsten door ons aangegaan en alle door ons geleverde prestaties/diensten zijn onderworpen aan de
Belgische wetgeving. Alle geschillen voortvloeiend uit afgesloten overeenkomsten en geleverde prestaties/diensten
vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van West-Vlaanderen, afdeling Brugge en het vrede
gerecht Tielt.

10. Het feit dat wij één van bovengenoemde clausules die in ons voordeel gestipuleerd zijn niet zouden toepassen, houdt
niet in dat afstand wordt gedaan van deze clausule uit deze voorwaarden, tenzij dergelijke afstand uitdrukkelijk
en schriftelijk gebeurde. Mocht één of meerdere bepalingen nietig zijn, zal de nietigheid niet verder gaan dan het
beperkte onderdeel van het bewuste artikel en zal dit vervangen worden door een bepaling die zo dicht mogelijk bij
het doel van betreffend artikel aansluit, terwijl alle overige bepalingen onverminderd blijven gelden.

