ALGEMENE FACTUURVOORWAARDEN AUTOWELD
1. Toepassingsgebied
1.1. Elke factuur afgeleverd door Autoweld bv is onderworpen aan huidige factuurvoorwaarden.
1.2. Indien één of meerdere clausules van deze factuurvoorwaarden nietig, ongeldig of niet afdwingbaar zouden
zijn, tast dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere clausules van deze factuurvoorwaarden niet
aan.
2. Wijze van betalen
2.1. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen Autoweld bv en de klant, zijn alle facturen te betalen op de
zetel van de onderneming of op de bankrekening die op de factuur vermeld wordt.
2.2. Betalingskosten zijn voor rekening van de klant.
2.3. Betalingen in cash geld zijn slechts toegelaten voor de volledige factuur indien het totaalbedrag ervan minder
dan 3.000,00 EUR (incl. BTW) bedraagt. Is het factuurbedrag hoger zijn betalingen in cash geld beperkt tot het
bedrag van 3.000,00 EUR (incl. BTW), het restbedrag dient op een andere wijze te worden voldaan.
3. Bezwaar
3.1. Elk bezwaar tegen de factuur moet per aangetekend schrijven en binnen de acht dagen na ontvangst van
factuur worden gedaan.
3.2. Elk bezwaar moet bovendien gemotiveerd zijn zodat Autoweld bv weet waarover de betwisting gaat.
3.3. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn of op de gestelde wijze, wordt de factuur geacht te zijn
aanvaard.
4. Gevolgen van niet-betaling
4.1. Bij gebrek aan ontvangst van de betaling op datum van de vervaldag zoals vermeld op de factuur, zal van
rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning of ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd zijn
aan 1% per maand vanaf de vervaldag. Deze interest wordt aangerekend op de gehele of gedeeltelijk
openstaande som van de factuur op datum van de vervaldag.
4.2. Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag van rechtswege en
zonder voorafgaandelijke aanmaning of ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn
van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 50,00 EUR per factuur.
4.3. Autoweld bv behoudt zicht het recht voor bij gebreke aan betaling op de vervaldag van een factuur alle nog uit
te voeren handelingen voor de klant of leveringen aan de klant die in gebreke blijft te betalen op te schorten.
4.4. Autoweld bv is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die daardoor ontstaat.
4.5. Bij gebreke aan ontvangst van de betaling op datum van de vervaldag van de desbetreffende factuur zijn alle
facturen die reeds werden uitgeschreven door Autoweld bv aan dezelfde klant allen opeisbaar ook al is de
desbetreffende vervaldag nog niet verstreken. Ook de nog te factureren bedragen worden opeisbaar en de
klant aanvaardt dat deze gefactureerd mogen worden.
5. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
5.1. Onverminderd de overgang van het risico op de klant, blijven de geleverde goederen exclusieve eigendom van
Autoweld bv tot de klant aan het geheel van zijn verplichtingen heeft voldaan, inbegrepen het betalen van het
gehele factuurbedrag.
5.2. Autoweld bv houdt zich bovendien uitdrukkelijk het retentierecht voor op het voertuig dat haar werd
toevertrouwd in het kader van haar dienstverlening, zowel t.a.v. de klant als t.a.v. derden, en dit tot de klant
aan het geheel van zijn verplichtingen heeft voldaan, inbegrepen het betalen van het gehele factuurbedrag.
6. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
6.1. Enkel het Belgische recht is van toepassing op de gerezen betwistingen en geschillen.
6.2. Ingeval een geschil tussen partijen voor een rechtbank gebracht wordt, zal dit geschil, met uitsluiting van enig
ander forum, gebracht worden voor de rechtbanken van de provincie Antwerpen en meer bepaald het
arrondissement Turnhout (met name het vredegerecht van het kanton Turnhout, de rechtbank van eerste
aanleg Antwerpen, afdeling Turnhout of de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout).

