BOEKHOUDING & ADVIES MENSEN & PROJECTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN
TOEPASSING
Onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door of met onze firma
worden gesloten. De klant erkent kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze algemene
voorwaarden, zelfs indien zij in tegenstelling zouden zijn met eigen algemene of bijzondere voorwaarden.
GELDIGHEID OFFERTEN
Onze offertes gelden slechts één maand, tenzij anders overeengekomen.
DIENSTEN
De diensten worden geleverd zoals bepaald in de opdrachtbrief, tijdsregistratie of op de voorzijde van de
factuur.
PRIJS
De prijs is deze zoals in de opdrachtbrief en de factuur vermeld. De prijs wordt weergegeven inclusief en
exclusief BTW.
BETALINGSVOORWAARDEN
De factuur is betaalbaar veertien (14) dagen na de factuurdatum behoudens strijdige vermelding op de factuur.
De vermelding van de factuur in onze boekhouding geldt als bewijs van verzending en ontvangst door
de bestemmeling. In geval van niet of laattijdige betaling zal de prijs van rechtswege en zonder enige
aanmaning of ingebrekestelling, verhoogd worden met 10%, met een minimum van 50 euro, wat overeenkomt
met gemaakte administratiekosten en de erelonen van de door de verkoper aangestelde raadsman,
onverminderd ons recht om de werkelijk geleden schade voor invordering te bewijzen én aan te rekenen.
De nalatigheidsinteresten worden per begonnen maand verrekend. Elke niet-betaling van een factuur op de
vervaldatum of elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de, zelfs niet vervallen, facturen die op dat
moment reeds werden opgesteld en overgemaakt aan de cliënt.
PROTEST FACTUUR
Elke betwisting van facturen dient bij aangetekende brief uiterlijk 8 dagen na de factuurdatum te gebeuren. Na
deze termijn wordt de factuur als definitief aangenomen.
BEVOEGDHEID
In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Mechelen bevoegd. Alle kosten in verband met de
invordering langs gerechtelijke weg, inclusief honoraria van de raadsman zullen ten laste van de koper worden
verhaald. Op al onze overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
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