FACTUUR
Factuur aan:

factuurdatum
24.10.2016

Gemeente Zaventem
T.a.v. Boekhouding
Stationstraat 8
1930 ZAVENTEM
België
sven.willekens@zaventem.onmicrosoft.com
0495 30 83 79

Factuurnummer
2016/74

factuurdatum

factuurnummer

Ondernemingsnr.

24.10.2016

2016/74

-

WIJKWERKING – ZAVENTEM aan zet
Beschrijving / Titel
Sociaal beleid oktober 2016

Eenheden

Kosten per eenheid

Totaalbedrag

1

800,00 €

800,00 €

Subtotaal

800,00 €

BTW 21.00 %

168,00 €

Totaal incl. BTW

968,00 €

begeleiding werkgroep en
begeleiding gespreksochtend

Wij verzoeken u vriendelijk het totaalbedrag over te maken op
rekeningnummer BE89 4098 5816 3185 vóór 31.10.2016.

Hartelijk dank voor uw vertrouwen!

Bedrijfsgegevens

Contact

Bankrekening KBC

Alveko bvba
Organisatiecoach
Herenthoutsesteenweg 196
B - 2560 Nijlen

+32 (0)476 412 033
info@organisatiecoach.be
www.organisatiecoach.be
www.linkedin.com/in/anbaert
twitter @AnBaert

IBAN BE89 4098 5816 3185
BIC KREDBEBB
Ondernemingsnr. en BTW

RPR Mechelen BE 0441 892 210

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, zijn alle leveringen, aanbevelingen, werkopdrachten en overeenkomsten
onderworpen aan de algemene voorwaarden en beroepsgebruiken die voorkomen op de achterzijde van deze factuur.

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
1.

Enkel klachten die ons schriftelijk binnen de 10 dagen na factuurdatum bereiken, kunnen in
overweging genomen worden. Deze klachten moeten ons kenbaar gemaakt worden per
aangetekend schrijven.

2.

Al onze facturen zijn contant betaalbaar. Indien wij de betaling niet ontvangen hebben op de
vervaldag vermeld op de factuur, dan is er een verwijlinterest verschuldigd van 15%.
Bovendien wordt het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling
verhoogd met een schadebeding van 10% met een minimum van 85 euro, dit alles
onverminderd de aanmanings-, invorderings- of gerechtskosten.

3.

Bij niet naleving van de verplichtingen door de klant, hebben wij het recht alle dienstprestaties
stop te zetten, en dit zonder verwittiging noch schadevergoeding.

4.

Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
1.

Seules les plaintes reçues endéans les 10 jours à dater de la date de facturation seront prises en
considération. Nous devons recevoir notification desdites plaintes par lettre recommandée.

2.

Toutes nos factures sont payables au comptant. Si le paiement ne nous est pas parvenu à la
date d’expiration de la facture, un intérêt de 15% vous sera compté. En outre le montant dû
sera majorè de plein droit de 10% avec un minimum de 85 euro, tout ceci sans diminution de
frais de rappel, de revendication ou légaux.

3.

Si le client ne se conforme pas aux stipulations du contrat, nous avons le droit d’arrêter tous
nos services et ceci sans notification préalable ni compensation.

4.

En cas de litige, seuls les tribunaux de l’arrondissement d’Anvers sont compétents.

