FACTUURVOORWAARDEN (november 2019)

1. Protesteren van facturen dient op straffe van verval binnen de acht dagen na
factuurdatum te gebeuren bij aangetekend en gemotiveerd schrijven.
2. Alle facturen dienen 30 dagen na factuurdatum betaald te worden en zonder
korting.
3. Bij ontstentenis van betaling van de factuur op haar vervaldag en zonder dat een
ingebrekestelling noodzakelijk is, zal van rechtswege het nog verschuldigde
bedrag interesten opleveren aan een interestvoet zoals voorzien in de wet van 2
augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij
handelstransacties.
Wanneer er een interest zoals in het vorige lid vermeld, verschuldigd is, heeft de
vervoerder van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op de betaling van
een forfaitaire vergoeding met minimum van 10 % van het door de contractspartij
niet betaalde bedrag. De toekenning van deze redelijke schadeloosstelling ad 10%
sluit de toekenning van een eventuele rechtsplegingsvergoeding, dan wel van
enige andere bewezen invorderingskosten niet uit.
4. Bij ontstentenis van betaling op de vervaldag worden tevens van rechtswege en
zonder ingebrekestelling alle niet vervallen facturen onmiddellijk en volledig
opeisbaar.
5. De betaling zonder voorbehoud van een gedeelte van een gefactureerd bedrag
geldt als aanvaarding van de factuur. Gedeeltelijke betalingen worden steeds
aanvaard onder alle voorbehoud en zonder nadelige erkentenis. Gedeeltelijke
betalingen worden bij voorrang toegerekend op de eventueel gemaakte
gerechtskosten, daarna op de vervallen rente, vervolgens op het schadebeding en
tenslotte op de hoofdsom.
6. In geval van niet-betaling op de vervaldag behouden wij ons het recht voor nog
niet uitgevoerde vervoersopdrachten te annuleren of de uitvoering ervan de
schorsen, hetgeen aan de klant aangetekend wordt medegedeeld. Bij annulering
is de klant van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd waarvan het
minimum is vastgesteld op 75% van de prijs, btw exclusief. Het meer gevorderde
is door ons te bewijzen.
7. Niettegenstaande elke insolventie, elke overdracht van schuldvorderingen, elke
vorm van beslag en niettegenstaande enige samenloop zal de vervoerder
schuldvergelijking dan wel schuldnovatie kunnen toepassen op de verplichtingen
die de vervoerder ten overstaan van haar contractspartij heeft, en die deze
laatsten op de vervoerder heeft. Aan dit recht wordt op geen enkele wijze afbreuk
gedaan door de kennisgeving, dan wel betekening van een insolventie, overdracht
van schuldvordering, elke vorm van beslag of enige samenloop.
8. In geval van enige betwisting tussen partijen zijn, onverminderd de toepassing
van art. 31 lid 1 CMR, de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van
TransWest bevoegd. Het Belgische recht is van toepassing.

