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Artikel 1: Factuur– en betalingsvoorwaarden  
1.1. Factuur- en betalingsvoorwaarden 
De facturen van Aertssen Services zijn contant betaalbaar uiterlijk binnen de 
30 dagen na de factuurdatum ter zetel van Aertssen Services. 
Indien de Medecontractant binnen acht kalenderdagen na ontvangst van de 
factuur geen opmerkingen, klachten of protest uit, wordt de factuur geacht 
onherroepelijk en voorbehoudloos te zijn aanvaard door de 
Medecontractant. Klachten geuit acht kalenderdagen na ontvangst van de 
factuur door de Medecontractant zijn niet meer ontvankelijk. 
Indien een gedeelte van de factuur wordt geprotesteerd, dient het protest 
duidelijk aan te geven welk deel van de factuur wordt geprotesteerd en op 
welk bedrag dit protest betrekking heeft. Hoewel de factuur ongeacht het 
protest integraal verschuldigd en opeisbaar blijft, verbindt de 
Medecontractant zich ertoe om bij een gedeeltelijk protest minstens het 
niet-geprotesteerde bedrag of het bedrag dat overeenstemt met het niet-
geprotesteerde deel, onmiddellijk te betalen in overeenstemming met deze 
Algemene Voorwaarden, zonder dat deze bepaling op enigerlei wijze afbreuk 
kan doen aan de verschuldigdheid en de opeisbaarheid van de andere delen 
en bedragen en aan de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden 
hierop. 
1.2. Schuldvergelijking 
De Medecontractant doet uitdrukkelijk afstand van zijn recht op 
schuldvergelijking ten aanzien van Aertssen Services, waarbij de Partijen 
uitdrukkelijk afwijken van artikel 1291 e.v. van het Burgerlijk Wetboek. 
Het is derhalve de Medecontractant nooit toegestaan om de facturen van 
Aertssen Services te compenseren met vorderingen die hij zou hebben op 
Aertssen Services, zelfs niet indien deze verband houden met de 
Overeenkomst en zelfs niet indien deze zeker, vaststaand en opeisbaar zijn. 
1.3. Cheques en wissels 
Innings- en verdisconteringskosten van cheques of wissels zijn ten laste van 
de Medecontractant. 
Het aanvaarden van wissels levert geen schuldvernieuwing op; deze zijn 
eveneens betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Aertssen Services, 
zelfs indien op de wisselbrieven een andere plaats zou zijn vermeld. 
1.4. Schadevergoedingen bij miskenning van de betalingsvoorwaarden 
Bij gebreke van betaling op de vervaldag van de factuur : 
1. is het bedrag of het nog te betalen saldo van rechtswege en zonder 

enige ingebrekestelling eisbaar, 
2. zal elke vertraging in betaling van rechtswege en zonder 

ingebrekestelling aanleiding geven tot toepassing van een 
verwijlinterest van 1% per maand vanaf de vervaldag, maandelijks 
van rechtswege, onmiddellijk en zonder aanmaning 
kapitaliseerbaar, 

3. zal elke vertraging in betaling van rechtswege en zonder 
ingebrekestelling eveneens aanleiding geven tot een forfaitaire 
schadevergoeding van 10% op het nog te betalen saldo, met een 
minimum van 125 euro. 

De interesten en het schadebeding houden geen enkele afbreuk of beperking 
in van het recht van Aertssen Services op de integrale vergoeding door de 
Medecontractant van de schade die Aertssen Services rechtstreeks of 
onrechtstreeks lijdt of zou kunnen lijden door de vertraging in betaling. 
 

Artikel 2: Beëindiging van de Overeenkomst 
De Medecontractant meldt onmiddellijk en schriftelijk aan Aertssen Services 
elk feit of omstandigheid zoals hieronder beschreven die Aertssen Services 
het recht zou kunnen geven om de Overeenkomst te beëindigen. 
2.1. Samenloop en kennelijk onvermogen  
In geval van overlijden, aanvraag of vordering tot of vaststelling van 
faillissement, aanstelling van een voorlopige bewindvoerder of 
gerechtsmandataris, onbekwaamverklaring, of elke gelijkaardige toestand of 
procedure, vereffening, elke andere vorm van samenloop van schuldeisers 
die de Medecontractant treft, of elke andere indicatie van kennelijk 
onvermogen van de Medecontractant, heeft Aertssen Services het recht de 
Overeenkomst te beëindigen overeenkomstig dit artikel. Deze optie komt 
enkel Aertssen Services toe. Dergelijke beëindiging wordt aan de 
Medecontractant of aan zijn rechtsopvolgers schriftelijk gemeld. Zij geeft 
geen enkel recht op vergoeding aan de Medecontractant. Daartegenover 
staat dat Aertssen Services, ingeval van dergelijke beëindiging, recht heeft op 
de forfaitaire schadevergoeding zoals bepaald in artikel 2.3 van de Algemene 
Voorwaarden. 
2.2. Contractuele tekortkoming 
Wanneer de Medecontractant in gebreke is bij de uitvoering van de 
Overeenkomst, en indien de Medecontractant geen tijdig, regelmatig en 
rechtmatig verweer heeft medegedeeld aan Aertssen Services of zijn 
tekortkoming niet voldoende heeft geremedieerd binnen vijf kalenderdagen 
na vaststelling van de tekortkoming, heeft Aertssen Services het recht om 
onmiddellijk en zonder verdere ingebrekestelling een einde te stellen aan de 
Overeenkomst of een deel hiervan. Alle kosten verbonden aan deze 
ontbinding zullen gedragen worden door de tekortkomende  

 
 
 
Medecontractant. Dergelijke ontbinding geeft de Medecontractant geen 
enkel recht op vergoeding. 
2.3. Forfaitaire schadevergoeding 
Indien Aertssen Services een einde stelt aan de Overeenkomst wegens een 
contractuele tekortkoming van de Medecontractant zoals vastgelegd in o.a. 
artikel 2.2 van de Algemene Voorwaarden of op basis van het gemene recht, 
heeft Aertssen Services van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op 
een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van de volledige Prijs, onder 
voorbehoud van het recht op een hogere schadevergoeding mits het bewijs 
door Aertssen Services van een grotere reële schade, vermits Partijen 
erkennen en vastleggen dat de Medecontractant omwille van de 
omstandigheden die de eenzijdige verbreking rechtvaardigen, definitief en 
onherroepelijk in gebreke blijft zijn verbintenissen na te komen. 
 

Artikel 3: Contractuele aansprakelijkheid en waarborgen 
De Medecontractant is aansprakelijk voor alle fouten, gebreken, 
onvolkomenheden, misrekeningen, verzuim, onachtzaamheden, 
vertragingen en overige contractuele wanprestaties die hem toerekenbaar 
zijn. De Medecontractant vergoedt integraal de volledige schade en alle 
overige nadelige gevolgen, voorzienbaar of onvoorzienbaar, die Aertssen 
Services of derden ondergaan of ondervinden en die rechtstreeks of 
onrechtstreeks gegrond zijn op dergelijke fouten, gebreken, 
onvolkomenheden, misrekeningen, verzuim, onachtzaamheden, 
vertragingen en overige contractuele wanprestaties.  
In het bijzonder is Aertssen Services niet aansprakelijk voor schade die hem 
niet toerekenbaar is.  In ieder geval wordt de aansprakelijkheid van Aertssen 
Services in alle gevallen beperkt tot hetgeen effectief en daadwerkelijk 
vergoed zal worden binnen het kader van haar burgerlijke 
aansprakelijkheidspolis.  
 

Artikel 4: Verzekeringen 
Standaard, en vervat in de prijs, heeft Aertssen Services een verzekering 
afgesloten ter dekking van haar burgerlijke aansprakelijkheid. De 
Medecontractant erkent de inhoud hiervan inclusief de algemene en 
bijzondere polisvoorwaarden te kennen en te aanvaarden. Deze 
verzekeringspolis ligt ter inzage op het kantoor van Aertssen Services. Een 
verzekeringsattest wordt op eerste verzoek aan de Medecontractant 
bezorgd. De Medecontractant aanvaardt de vertrouwelijkheid van dit 
document te respecteren. Aertssen Services exonereert zich expliciet voor 
elke schade die het door de verzekering uitgekeerde bedrag overstijgt. 
De vrijstelling en de niet-gedekte risico’s zijn voor rekening van de 
Medecontractant. 
 

Artikel 5: Werking van overmacht  
Partijen kunnen zich enkel bevrijden van hun verplichtingen indien zij zich 
kunnen beroepen op overmacht.  
 

Artikel 6: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 
6.1. Toepasselijk recht 
De Overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht, met 
uitsluiting van de bepalingen van internationaal-privaatrechtelijke aard of 
andere regels die het recht van een andere jurisdictie buiten België van 
toepassing verklaren. 
6.2. Bevoegde rechtbank 
Enige en alle geschillen in verband met het sluiten, de geldigheid, de 
interpretatie en/of de uitvoering van de Overeenkomst zullen onderworpen 
zijn aan de exclusieve rechtsmacht en bevoegdheid van de Hoven en 
Rechtbanken te Antwerpen. 
 

Artikel 7: Algemene bepalingen 
7.1. Onwettigheid, ongeldigheid, nietigheid of onuitvoerbaarheid van een 
bepaling 
Indien één of meer bepalingen van de van toepassing zijnde voorwaarden, 
om welke redenen dan ook, onwettig, ongeldig, nietig of onuitvoerbaar 
wordt verklaard, geheel of gedeeltelijk, zal deze onwettigheid, ongeldigheid, 
nietigheid of onuitvoerbaarheid zich niet uitbreiden tot de overige 
voorwaarden. In voorkomend geval, zullen de Partijen naar best vermogen 
en te goeder trouw onderhandelen om deze bepaling te vervangen door een 
wettige, geldige, niet-nietige en uitvoerbare bepaling met een gelijkaardige 
economische uitwerking. 
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