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Geldige Dienstvoorwaarden:
1. Alle prestaties worden geleverd zonder revisie, controle of verificatie van de echtheid der
medegedeelde bedragen noch van de echtheid van alle akten, overeenkomsten, inventarissen, facturen
en andere bewijsstukken, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding.
2. Alle prestaties kunnen voor wat betreft hun uitvoering gedeeltelijk of geheel overgelaten worden
aan de cliënt, of aan zijn bedienden, die geacht worden de nodige bekwaamheid te bezitten.
3. Al onze facturen zijn contant betaalbaar te Nazareth op het bureel of door storting op onze
bankrekening.
4. Alle eventuele inningskosten worden aangerekend.
5. Gebeurlijke opmerkingen betreffende onze ereloonnota’s moeten ons binnen de drie dagen na datum
schriftelijk overgemaakt worden. Na deze termijn worden de ereloonnota’s als aanvaard aanzien.
6. Wij aanvaarden geen enkele schadeclaim vanwege de cliënten voor de hen aangerekende – boetes,
intresten, vorderingen, enz. – door om het even welk administratie of instelling wegens het niet tijdig
vervullen van om het even welke formaliteit of aangifte, indien de nodige stukken (of ontbrekende in
het desbetreffende geval) ons niet minstens drie weken voor de uiterste datum van indiening werden
bezorgd tegen ontvangstbewijs of toegezonden via aangetekende zending.
7. Bij betwisting zullen enkel al naargelang het geval de Rechtbank Eerste Aanleg te Gent, de
Rechtbank van Koophandel te Gent of het Vredegerecht van het kanton Deinze bevoegd zijn.
8. Indien wij dertig dagen na verzending van een factuur nog geen betaling hebben bekomen, wordt
zonder voorafgaande verwittiging een intrest verschuldigd vanaf factuurdatum van twee procent hoger
dan de wettelijke rentevoet op factuurdatum, die minimaal tien procent geacht wordt te zijn.
9. De niet-tijdige betaling ener factuur heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van al onze facturen tot
gevolg en de stopzetting van verdere diensten (de exceptio non adimpleti contractus). Wij behouden
ons het recht voor om, bij een eventueel akkoord over het hervatten van de taken, een voldoende
voorschot te eisen teneinde het dossier af te werken.
10. Elk bedrag dat verschuldigd blijft op een factuur, die volledig of gedeeltelijk onbetaald is
gebleven, zal na verloop van één maand na de factuurdatum, zonder ingebrekestelling en door het feit
zelf van het verstrijken van gezegde maand, automatisch verhoogd worden met tien procent als
forfaitaire schadevergoeding doch met een minimum van vijftig euro per factuur, dit zonder nadeel
voor wat betreft voormelde verwijlintresten en de eventuele protest- en gerechtskosten.
11. De cliënten werden bij het aanvaarden van de opdrachten op de hoogte gebracht van de
verplichtingen hen opgelegd door de wet op de boekhouding van 17/07/2013 (WER) en navenante
wijzigingen.
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