
 

 
 
 
 
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN : 

 

 

1. De opdracht wordt door Crea’dvise bv gefactureerd aan de prijzen zoals vermeld in de offerte. In deze prijzen zijn de  

Belgische taksen en/of rechten niet inbegrepen : deze blijven steeds ten laste van de opdrachtgever. 

De gepresteerde uren die door Crea’dvise bv gefactureerd worden, kunnen zowel plaatsvinden in de lokalen van of 

bepaald door de opdrachtgever of in de lokalen van Crea’dvise bv. 

 

2. De ereloonnota's zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum of zoals in het contract overeengekomen. 

 

3. Elke gehele of gedeeltelijke niet- betaling  brengt vanaf de vervaldag, van rechtswege en zonder aanmaning, een intrest 

op van 1% per maand. 

Daarenboven wordt indien de factuur onbetaald blijft gedurende 15 dagen na aangetekende aanmaning, ten titel van 

forfaitaire schadevergoeding, het schuldsaldo verhoogd met 10 %, met een minimum van 125 euro en een maximum van 

1860 euro., zelfs ingeval van toekennning van termijnen van respijt.  

 

 

4. Iedere klacht omtrent een ereloonnota dient aan Crea’dvise BV , op straf van onontvankelijkheid, uiterlijk binnen de acht 

dagen na ontvangst van de ereloonnota, schriftelijk te worden overgemaakt, vergezeld van de eventuele bewijsstukken tot 

staving. 

 

5. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige 

overeenkomst worden beslecht voor de Rechtbank van Koophandel Gent, afdeling Kortrijk.  

 

 

 

 

CONDITIONS GENERALES  :  

 

 

1. Le commandement sera facturé par Crea’dvise BV à des prix comme mentionné dans l’offre. Ces prix n’incluent pas des 

taxes. Les taxes sont supportés par le client. 

 

2. Les notes d'honnoraires sont payables endéans les quinze jours de la date de facturation ou selon l'accord dans le 

contract. 

 

3. Si une note d'honnoraires rest impayée, totalement ou partiellement, à son échéance,  la facture portera, de plein droit et 

sans mise en demeure, un intéret de 1 % par mois. 

En plus le montant de la facture sera, à titre d'indimnité forfaitaire, de plain droit et sans mise en demeure, majorée de 15 

%, avec un minimum de  125 Euro et un maximum de 1860 euro, meme si les delais de paiement seraient accordées. 

 

4. Les réclamations concernant la facturation ne peuvent etre valablement faites qu'endéans les huit jours de la date de 

facture., et ce par lettre recommandée, preuve à l'appuie. 

 

5. En cas de contestation, le tribunal de Gand, division Courtrai est seul compétent.  


