
VOORSTEL FACTUURVOORWAARDEN 

 
 

1. Alle diensten van de VZW KOOPKOEPEL zijn onderworpen aan de hierna beschreven 
factuurvoorwaarden. Elke afwijking moet schriftelijk gemeld worden en uitdrukkelijk door de VZW 

KOOPKOEPEL aanvaard worden. 

Onderhavige algemene voorwaarden primeren op de eventuele algemene voorwaarden van de 
tegenpartij, zelfs indien deze voorzien dat ze voorrang hebben op deze algemene voorwaarden. 

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig worden 
verklaard, dan blijven de overige bepalingen onvoorwaardelijk van toepassing. 

  
2. De facturen zijn betaalbaar op de vervaldatum vermeld op de factuur. Bij gebrek aan vermelding van 

de vervaldatum zijn de facturen betaalbaar binnen de dertig dagen na factuurdatum, behoudens 

andersluidende overeenkomst.  
 

3. Bij ontijdige of onvolledige betaling van de facturen, is van rechtswege, zonder voorafgaande 
ingebrekestelling een nalatigheidsintrest verschuldigd van 12% per jaar, te rekenen vanaf de vervaldag 

van de factuur. Daarenboven zal er van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een 

forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 12%, met een minimum van  10 EUR, vanaf de dag 
volgend op de vervaldag van de factuur en bovenop de hoofdsom, nalatigheidsintresten, innings- en 

administratiekosten, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.  
Los van enige ingebrekestelling, wordt daarenboven een forfaitaire vergoeding gevorderd van 40,00 

EUR ter dekking van de invorderingskosten. 
 

4. Bij ontijdige of onvolledige betaling op de vervaldatum, worden alle facturen ineens opeisbaar en 

behoudt de VZW KOOPKOEPEL zich het recht voor om alle verbintenissen op te schorten zonder dat 
enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn, en dit zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling. 

 
5. Voor wat betreft de niet-financiële gevolgen van ontijdige of onvolledige betaling van de facturen 

wordt verwezen naar de statuten en het huishoudelijk reglement van de VZW KOOPKOEPEL, welke 

onverkort van toepassing zijn op alle leden. 
 

6. De overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgische recht. Alle geschillen die tussen partijen 
rijzen over de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomsten, vallen uitsluitend 

onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Brugge. 

 


