Facturatievoorwaarden
1.

Een klacht is slechts ontvankelijk zo zij binnen de 8 dagen per aangetekend schrijven ter kennis
werd gebracht.

2.

Alle facturen dienen uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum te zijn betaald op de zetel
van de firma.

3.

Bij niet betaling binnen de 30 dagen na factuurdatum, is van rechtswege en zonder enig
gebrekestelling een intrest verschuldigd van 1 % per maand, onverminderd de hierna bepaalde
schadevergoeding. VAB heeft het recht bij niet betaling elke dienstverlening, (voortvloeiend
uit het aansluitingscontract) op te schorten tot volledige betaling van de factuur en de hierna
voorziene kosten.

4.

Ter vergoeding van de aanmaningskosten is bij niet betaling binnen de 30 dagen na
factuurdatum een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van € 62
verschuldigd.

5.

Door niet betaling van een rekening op de vervaldag worden alle, nog verschuldigde bedragen
onmiddellijk opeisbaar, onafgezien van de vooraf toegestane betalingstermijnen.

6.

Beide partijen komen uitdrukkelijk overeen en erkennen dat de plaats van uitvoering van de
overeenkomst de maatschappelijke zetel van de leverancier is. Zij verklaren en erkennen dat
alle geschillen met betrekking tot deze factuur onderworpen zijn aan het Belgisch Recht en
overeenkomstig art. 624,2° Ger. Wb. dienen voorgelegd te worden aan de Rechtbanken van het
arrondissement Antwerpen.

7.

In geval VAB nv optreedt als onderaannemer, erkent de gebruiker van de dienst dat hij door deze
voorwaarden gebonden is. Het contract dat de begunstigde eventueel heeft afgesloten met de
opdrachtgever van VAB nv, en waaruit deze dienstverlening voortvloeit, is niet tegenstelbaar aan
VAB nv.

8.

De dienstverlening, in hoofde van een overeenkomst door VAB nv aangeboden, wordt opgeschort
indien het lid zijn verplichtingen uit gelijk welk contract, ondergeschikt aan/of afhankelijk van
deze overeenkomst word aangegaan, niet heeft voldaan en deze tekortkoming is komen vast te
staan na een schriftelijke ingebrekestelling.
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