
Algemene Voorwaarden RKFC: 

 

1. De factuur is contant betaalbaar binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij 

uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen in bijzondere voorwaarden 

ondertekend door beide partijen en waarin door RKFC nadrukkelijk is aanvaard hoe en waar 

kan worden afgeweken van huidige algemene voorwaarden. 

2. De termijn vermeld in art. 1 geldt als uiterste betaaldatum (vervaldatum). Een gebrek aan 

tijdige betaling binnen deze termijn zal van rechtswege en zonder dat daarvoor enige 

bijkomende herinnering of aangetekende ingebrekestelling nodig is, aanleiding geven tot: 

 een interest van 10% op het nog openstaande factuurbedrag; 

 een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag met een minimum van € 65 

verschuldigd, van rechtswege en zonder ingebrekestelling; 

 het vervallen van eventueel toegestane commerciële of financiële kortingen; 

 de onmiddellijke en volledige opeisbaarheid van alle nog niet vervallen facturen;  

 de aanrekenbaarheid van alle invorderingskosten, zoals, maar niet beperkt tot, alle 

kosten voor aanmaning en invordering, alsook alle administratieve kosten, e.d.m. 

ontstaan door de betalingsachterstand en dit alles ten laste van de koper of afnemer. 

3. Elke klacht moet binnen de 7 werkdagen na de datum van verzending van de factuur per 

aangetekend schrijven gemotiveerd kenbaar worden gemaakt. Elke klacht ontvangen na 

verloop van deze termijn is niet meer ontvankelijk en leidt tot een onbetwiste aanvaarding van 

de factuur. 

4. Huidige algemene voorwaarden zijn de enige voorwaarden die van toepassing zijn op de 

factuur en op de levering van goederen en/of diensten waarop deze factuur betrekking heeft 

en hebben voorrang op alle mogelijke andere algemene dan wel bijzondere voorwaarden 

uitgaande van de van de aankopende of afnemende partij. Zij prevaleren evenzeer op alle 

mogelijke eerdere mondelinge dan wel schriftelijke bijzondere afspraken die niet door beide 

partijen bekrachtigd en ondertekend zouden zijn. 

5. Op huidige factuurvoorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. 

6. Alle geschillen met betrekking tot deze factuur behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de 

rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, Afd. Brugge. 


