Voorstel factuurvoorwaarden
Art. 1. WOOSTOXX heeft het recht om de facturen uitsluitend elektronisch uit te vaardigen. De klant heeft het
recht om WOODSTOXX schriftelijk een papieren factuur te verzoeken. WOOSTOXX stelt de elektronische facturen
ter beschikking per e-mail aan de klant. WOODSTOXX waarborgt de authenticiteit van de herkomst en de
integriteit van de uitgevaardigde elektronische facturen, alsmede van de leesbaarheid ervan. De klant aanvaardt
uitdrukkelijk de bewijskracht van deze facturen.
Art. 2. Onze facturen zijn betaalbaar op ons kantoor, contant of uiterlijk 30 dagen na factuurdatum.
Voorschotfacturen zijn contant betaalbaar.
Art. 3. Ieder factuurprotest dient te gebeuren binnen de acht kalenderdagen na ontvangst van de factuur per
aangetekend schrijven, bij gebreke waaraan de factuur definitief aanvaard wordt geacht.
Art. 4. Elke schuld van een klant die op de vervaldag onbetaald blijft, zal van rechtswege en zonder
ingebrekestelling of welke andere formaliteit ook, een interest opbrengen, gelijk aan de wettelijke rentevoet
verhoogd met 7,75 %, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling, alsook een forfaitaire
schadevergoeding van 10 % met een minimum van 125 euro en een maximum van 1.875,00 EUR op het
verschuldigde bedrag in hoofdsom. Deze schadevergoeding komt bovenop de verwijlintresten. Incassokosten zijn
in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen.
Art. 5. Bij niet-tijdige betaling van een factuur, zullen de andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant
van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden. Voor zover wij betalingstermijnen
zouden toestaan, wordt het saldo onmiddellijk en integraal opeisbaar zodra de klant niet of niet volledig betaalt
binnen de overeengekomen termijnen.
Art. 6. In geval van niet-betaling van één van onze facturen, zijn wij gerechtigd om, na voorafgaande schriftelijke
ingebrekestelling die acht kalenderdagen zonder gevolg is gebleven, de uitvoering van alle bestaande opdrachten
op te schorten, zonder dat de klant hiervoor enige vergoeding wegens vertraging kan eisen.
Art. 7. Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze
voorwaarden, alsook elk ander geschil betreffende of verband houdende met deze overeenkomst, zal tot de
uitsluitende bevoegdheid behoren van de rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen, Afdeling
KORTRIJK en het Vredegerecht van het kanton MENEN en enkel het Belgisch recht is van toepassing.

