
 

Algemene Factuurvoorwaarden 

Artikel 1 – Definities 

1. VZW Herita: de vereniging zonder winstoogmerk Herita, met 

maatschappelijke zetel thans gevestigd te Oude Beurs 27, 2000 

Antwerpen en met ondernemingsnummer 0454.452.225.  

2. Consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die 

buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit 

vallen. 

3. Professioneel: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die geen 

consument is in de zin van artikel I.1,1° van het Wetboek Economisch 

Recht. 

4. Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de VZW 

Herita een overeenkomst onderhandelt en desgevallend sluit, ongeacht 

of deze een Consument dan wel een Professioneel is. 

5. Wet van augustus 2002: de wet van 2 augustus 2002 betreffende de 

bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (B.S. 

07.08.2002). 

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

1. Deze Algemene Factuurvoorwaarden zijn van toepassing op iedere 

facturatie ingevolge een verkoop of prestatie van de VZW Herita aan 

de Klant. 

2. De VZW Herita stelt deze Algemene Factuurvoorwaarden ter beschikking 

op haar website (www.herita.be) en op de achterzijde van de factuur. 

De voorzijde verwijst daarbij steeds naar de achterzijde. 

3. De Klant erkent en aanvaardt deze Algemene Factuurvoorwaarden. Deze 

Algemene Factuurvoorwaarden hebben steeds voorrang op de 

factuurvoorwaarden van de Klant, behoudens uitdrukkelijk 

andersluidend schriftelijk akkoord tussen de VZW Herita en de Klant. 

4. De VZW Herita behoudt zich het recht voor de onderhavige Algemene 

Factuurvoorwaarden te allen tijde te wijzigen door een nieuwe versie 

te publiceren op voormelde website. Elke overeenkomst tussen de VZW 

Herita en de Klant die gesloten wordt na de publicatie door de VZW 

Herita van deze nieuwe versie impliceert de aanvaarding door de Klant 

met de laatst gepubliceerde versie. 

5. Indien de VZW Herita gedurende korte of langere tijd en al dan niet 

impliciet afwijkingen van deze Algemene Factuurvoorwaarden heeft 

toegestaan, doet dit geen enkel afbreuk aan haar recht alsnog directe 

en strikte naleving van deze Algemene Factuurvoorwaarden te eisen. 

6. De Consument kan zich in het geval van tegenstrijdige voorwaarden 

steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest 

gunstig is. 

Artikel 3 – Prijzen 

1. Tenzij indien daarvan uitdrukkelijk zou worden afgeweken, zijn de 

door de VZW Herita medegedeelde en/of gepubliceerde prijzen steeds in 

euro (€) en exclusief BTW, bijkomende taksen en kosten.  

2. De VZW Herita is niet gebonden door prijsvermeldingen die evident 

foutief zijn, bijvoorbeeld in geval van druk- of taalfouten.  

Artikel 4 – Betaling 

1.     Tenzij de factuur anders vermeldt, is zij binnen de 30 (dertig) 

kalenderdagen na factuurdatum verschuldigd en betaalbaar op het 

rekeningnummer van de VZW Herita met IBAN BE94 4263 1743 6114. 

http://www.herita.be/


 

2.    In geval van laattijdige betaling door de Professioneel, zijn van 

rechtswege en zonder ingebrekestelling nalatigheidsinteresten 

verschuldigd conform artikel 5, lid 1 van de Wet van 2 augustus 2002, 

berekend op de hoofdsom van de factuur, en te rekenen vanaf de 

vervaldag. 
3.    In geval van laattijdige betaling door de Consument, zijn van 

rechtswege en zonder ingebrekestelling nalatigheidsintresten 

verschuldigd ten belope van de wettelijke intrestvoet, berekend op de 

hoofdsom van de factuur, en te rekenen vanaf de vervaldag. 
4.    In geval van laattijdige betaling door de Professioneel, is de VZW 

Herita tevens gerechtigd op de terugbetaling van de kosten tot 

invordering conform artikel 6 van de Wet van 2 augustus 2002. De 

buitengerechtelijke invorderingskosten bedragen 15% van de hoofdsom 

van de factuur. De gerechtelijke invorderingskosten zijn gelijk aan 

de werkelijk door de VZW Herita gedragen kosten. 
5.    In geval van laattijdige betaling door de Consument, is de VZW 

Herita gerechtigd op de terugbetaling van de kosten tot invordering 

die zij werkelijk gedragen heeft. 
6.   In geval van laattijdige betaling door de Klant, wordt daarenboven 

het verschuldigd bedrag van rechtswege, en dus zonder de noodzaak van 

een voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd met een forfaitaire 

schadevergoeding van 10% van de hoofdsom, met een minimum van 50 

euro. 

7. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste openstaande factuur. 

 

Artikel 5 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 

De contractuele relatie tussen de VZW Herita en de Klant wordt uitsluitend 

beheerst door Belgisch recht. Elk geschil valt onder de exclusieve 

bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement 

Antwerpen. 

 


