Algemene voorwaarden
1. In deze algemene voorwaarden wordt onder Dienstverlener - Opdrachtnemer
‘BV UMoev’ verstaan. Onder de Opdrachtgever wordt de andere partij
verstaan, die krachtens een dienstverleningsovereenkomst beroep doet op de
diensten van BV UMoev.
2. Behoudens het uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de partijen om ervan af
te wijken, zijn onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op alle
diensten en prestaties uitgevoerd door ‘BV UMoev’. Onderhavige algemene
voorwaarden primeren steeds boven de algemene voorwaarden van de
Opdrachtgever. De algemene voorwaarden worden in het bijzonder als
aanvaard beschouwd door de Opdrachtgever door het plaatsen van de
opdracht bij of door het ontvangen van de diensten van ‘BV UMoev’.
3. Deze voorwaarden maken deel uit van de dienstverleningsovereenkomst
tussen ‘BV UMoev’ en de Opdrachtgever. Eventuele bijzondere
voorwaarden in de dienstverleningsovereenkomst tussen ‘BV UMoev’ en de
Opdrachtgever hebben voorrang op deze algemene voorwaarden.
4. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn al onze facturen
betaalbaar binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum op het
rekeningnummer vermeld op de factuur.
5. Elke factuur, die geheel of gedeeltelijk niet betaald is op haar vervaldag, brengt
van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele verwijlintrest
gelijk aan 12% op jaarbasis onverminderd het recht van de dienstverlener om
de intrestvoet bedoeld in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de
bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties toe te passen.
6. De dienstverlener kan daarnaast een forfaitaire schadevergoeding vorderen
van 10% met een minimum van 50 Euro per vervallen factuur en een maximum
van 2.500 Euro. Eventuele gerechtskosten en uitvoeringskosten zijn ten laste
van de in gebreke gebleven Opdrachtgever.
7. Een niet – betaalde maar vervallen facturen maakt alle andere, ook de nietvervallen, facturen onmiddellijk opeisbaar.
8. Bij niet betaling op de vervaldag van de factuur om welke reden ook behoudt
de dienstverlener zich het recht voor, na ingebrekestelling, om de uitvoering
van alle lopende opdrachten op te schorsen totdat het volledig openstaand
saldo door de Opdrachtgever wordt aangezuiverd en zonder dat hiervoor
schadevergoeding kan worden geëist door de Opdrachtgever.
9. Indien een partij haar betalingen heeft gestaakt, in staat van faillissement werd
verklaard of een gerechtelijke reorganisatie heeft aangevraagd, de
gerechtelijke of vrijwillige ontbinding van de Opdrachtgever, heeft de
dienstverlener het recht om de overeenkomst zonder ingebrekestelling
eenzijdig te ontbinden, ongeacht het recht op schadevergoeding in hoofde van
de dienstverlener.
10. Alle betwistingen met betrekking tot de geleverde prestaties of de factuur
moeten door middel van aangetekend schrijven worden overgemaakt binnen
de acht kalenderdagen na ontvangst van onze factuur, dit alles op straffe van
verklaring van niet-ontvankelijkheid.
11. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken bevoegd welke territoriaal
bevoegd zijn voor de plaats van de maatschappelijke zetel van de
dienstverlener wat ook de plaats van uitvoering van de overeenkomst is. Al
onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. De procedure
wordt steeds in het Nederlands gevoerd.

