VOORBEELD FACTUURVOORWAARDEN

ALGEMENE FACTUURVOORWAARDEN

1. Onze facturen zijn contant betaalbaar te (woonplaats/zetel van diegene die factureert),
zonder korting behoudens andersluidende overeenkomst bij bestelling.
2. Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling een intrest verschuldigd aan 1% per maand.
3. Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag
van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn
van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR per factuur. Bij nietnaleving van één van de verplichtingen door de verkoper/dienstverlener, is deze
schadevergoeding t.o.v. de klant op dezelfde wijze verschuldigd (*)
4. Elk bezwaar moet geschieden binnen de acht dagen na levering of na factuurdatum.
Het dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan
bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.
5. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van de
verkoper/aannemer bevoegd.

VERKORTE VERSIE

1.
2.

3.

Onze facturen zijn contant betaalbaar.
Bij elke laattijdige betaling is een intrest verschuldigd aan 1% per maand en een
schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR. Beide
zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar. Bij niet-naleving van onze
kant, is deze schadevergoeding t.o.v. de klant verschuldigd (*)
Enkel de rechtbanken van de verkoper/aannemer zijn bevoegd.

(*) enkel toe te voegen indien de klant particulier is.
TIPS
Indien uw algemene voorwaarden worden afgedrukt op de keerzijde van uw facturen, dan
dient op de voorzijde ervan steeds een vermelding in volgende zin te worden opgenomen :
“Factuurvoorwaarden : zie keerzijde”
Of :
“De koper (of de opdrachtgever) verklaart kennis genomen te hebben van de
factuurvoorwaarden vermeld op keerzijde en bevestigt deze te aanvaarden”
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Plaats uw algemene voorwaarden (in verkorte of in uitgebreide versie op de keerzijde) ook
best op zoveel mogelijk documenten (bestelbon, offerte, briefwisseling, als bijlage bij uw
mails, enz.).

Hebt u vragen over deze informatie? Neem contact op voor een afspraak via
www.vanhoecke-advocaat.be

Schouwburgplaats 1 - 9990 Maldegem
T 050 71 09 32 - F 050 71 09 33 - BTW BE 0852 108 475
vanhoecke-advocaat.be
Thuis in familierecht
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