ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze voorwaarden zijn automatisch en van rechtswege van toepassing op iedere levering, tussen Axel Abeels
handeldrijvend onder de benaming “Axel Abeels” of “A-medical” met ondernemingsnummer 0561.977.319 en
maatschappelijke zetel te Truyerstraat 38, 3870 Heers, hierna genoemd ‘Axel Abeels’, en KLANT.
1 Betalingsvoorwaarden:
Alle betalingen dienen te gebeuren op de maatschappelijke zetel van Axel Abeels, netto zonder disconto, contant bij
overeenkomst, behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in de kostenraming, de opdrachtbrief of de
ereloonstaat/facturen. De aanvaarding van betalingstermijnen en/of wissels brengt geen schuldvernieuwing met zich
mede en doet geen afbreuk aan de invorderbaarheid van de schuld en de hierna vermelde intresten en vergoedingen.
Partijen komen overeen dat de datum van de ontvangst der facturen de datum der factuur betreft vermeerderd met
drie werkdagen. Protest – schriftelijk & aangetekend te formuleren en te overhandigen binnen de acht dagen na datum
van verzending van de ereloonstaat/facturen – vermag in geen enkel geval de betaling op te schorten. De klant doet
bij deze dus uitdrukkelijk afstand van zijn opschortingsrecht/de ENAC.
De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het totaal verschuldigd saldo van al de andere, zelfs
niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
Bij gebreke aan betaling op de vervaldag is er een conventionele verwijlintrest verschuldigd aan de intrestvoet zoals
volgt uit de bepalingen van artikel 5 WBBH. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag, zal het openstaande saldo van
rechtswege en zonder noodzaak tot voorafgaande aanmaning, verhoogd worden met 10 % ten titel van forfaitaire
schadevergoeding, met een minimum van € 250,00 en te verhogen met de gemaakte kosten met betrekking tot de
invordering van de schuldvordering, hieronder begrepen de erelonen van de advocaten overeenkomstig de bepalingen
van artikel 6 WBBH. Indien Axel Abeels genoodzaakt wordt om de klant ingebreke te stellen dan wel aan te manen zal
hiervoor per schrijven een forfait van € 12,50 worden aangerekend per aanmaning. Dit forfait komt tegemoet aan de
administratieve kosten die zulks veroorzaakt. Dit zal mee opgenomen worden in de aanmaning en navolgende
facturatie.
2 Intellectueel werk:
Alle door Axel Abeels overgemaakte documenten in verband met studies, analyses, enz. blijven diens eigendom en
moeten hem op eerste verzoek worden terugbezorgd. Deze mogen niet zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord
van Axel Abeels worden medegedeeld aan derden, noch uitgevoerd worden door derden. De intellectuele eigendom
ervan blijft onverkort bij Axel Abeels.
3 Volmacht:
De klant wordt er nadrukkelijk op gewezen dat bij het stopzetten van de samenwerking met Axel Abeels hierdoor de
voorheen toegekende volmachten voor de uitvoering der prestaties m.b.t. derden (o.a. overheidsinstanties) tevens
wordt stopgezet en dit met onmiddellijke ingang. Axel Abeels kan en mag vanaf dan zelfs niet meer handelen
opzichtens derden spijts eventuele vervaltermijnen. De klant wordt er bij deze dan ook nadrukkelijk op gewezen dat
hij verondersteld wordt het nodige te doen en de klant is dan ook vanaf dan aansprakelijk en verantwoordelijk voor
de afhandeling van lopende procedures. De volmachtdragers handelen steeds in opdracht van de volmachtgevers en
kunnen niet aansprakelijk gesteld worden, zowel burgerlijk als strafrechtelijk voro belastingfraude, ontduiking of
ontwijking, noch nalatigheid worden ingeroepen. De volmachtgever zal de volmachtdrager vrijwaren voor eventuele
aanspraken.
4 Opschorsing / beëindiging samenwerking:
In geval van niet-nakoming, van niet-correcte of niet-tijdige uitvoering door de klant van zijn verbintenis(sen),
bijvoorbeeld in geval van niet-betaling van facturen of voorschot(ten), is Axel Abeels gerechtigd de uitvoering van zijn
verplichtingen op te schorten of uit te stellen totdat de klant aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Axel Abeels brengt
de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte (e-mail kan volstaan). Indien er na de aanvang van de schorsing of het
uitstel van uitvoering, rechtshandelingen dringend en noodzakelijk moeten worden gesteld ter vrijwaring van de
rechten van de klant , en waarvoor Axel Abeels opdracht had gekregen, wijst hij de klant hierop. Alle kosten en lasten
voortvloeiend uit de opschorting of het uitstel zijn ten laste van de klant. Axel Abeels is in alle omstandigheden
gerechtigd op betaling van de erelonen en kosten m.b.t. de reeds verrichte werkzaamheden. Partijen komen overeen
dat Axel Abeels het recht heeft zonder voorafgaande tussenkomst van de rechter en - na een ingebrekestelling met
een vruchteloos gebleven remediëringstermijn - eigenhandig deze overeenkomst kan ontbinden. In geval van
ontbinding lastens de klant zal deze de nog resterende voorschotten van het kalenderjaar verschuldigd zijn.
Eventuele werkzaamheden of tussenkomsten die Axel Abeels ondertussen nog zou stellen bij wijze van welwillendheid
in het welbegrepen belang van de klant kunnen nooit beschouwd of ingeroepen worden als verzaking aan dit artikel.
5 Bevoegdheid- toepasselijk recht:
In geval van geschil omtrent de interpretatie en/of uitvoering van de overeenkomst met de klant, zijn alleen de
Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, Afdeling Tongeren, dan wel de Vrederechter van het
kanton Borgloon, om recht te spreken krachtens de Belgische Wetgeving en handelsgebruiken, waarbij Axel Abeels
zich het recht voorbehoudt om de klant te dagvaarden bij de rechtbanken die territoriaal bevoegd cfr. de woonplaats
of maatschappelijke zetel van de klant.
6 Varia:
Indien een bepaalde bepaling om één of andere reden ongeldig zou bevonden worden, blijven de overige bepalingen
onverkort van toepassing en wordt de ongeldig bevonden bepaling vervangen door de dichtst benaderende bepaling
dewelke wettelijk mogelijk is. Partijen spreken ab initio af op welke coördinaten zij wensen aangeschreven te worden
en aanvaarden dat zij zelf gehouden zijn de andere partij te verwittigen indien deze veranderen. behoudens supra
uitdrukkelijk afgesproken formaliteiten wordt erkend dat een verzending per email perfect rechtsgeldig is.
7 Verpleegkundige activiteiten:
Axel Abeels is enkel voor de medische handelingen aansprakelijk welke hij zelf heeft uitgevoerd. Verpleegkundige
activiteiten zijn vrij van BTW (art. 44 § 2 van BTW wetboek) en worden aan 40 Euro per uur aangerekend.

