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Factuurvoorwaarden 
CAT-Solutions BVBA  

 

 
1. Elke contractuele relatie tussen de Klant en CAT-Solutions BVBA (verder “CAT-Solutions BVBA” genoemd) wordt beheerst 
door de algemene voorwaarden en door deze factuurvoorwaarden van CAT-Solutions BVBA. 
2. De eventuele inkoop-, verkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk uitgesloten. 
3. Alle prijsberekeningen, offertes en andere aanbiedingen van CAT-Solutions BVBA hebben slechts een indicatief karakter en 
zijn niet bindend. Zij worden pas bindend voor CAT-Solutions BVBA door middel van een schriftelijke orderbevestiging. Bij gebrek 
aan dergelijke bevestiging volgt het definitief akkoord over de bestelling uit de levering of uitvoering van hetgeen door de Klant 
werd besteld. 
4. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere eventuele belastingen of heffingen. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen 
steeds in euro en dient de Klant alle betalingen in euro te voldoen. 
5. Elke factuur is betaalbaar binnen een termijn van 15 dagen vanaf de factuurdatum op de maatschappelijke zetel van CAT-
Solutions BVBA.  
6. Klachten met betrekking een factuur van CAT-Solutions BVBA moeten op straffe van verval binnen de 10 dagen na 
factuurdatum per aangetekend schrijven worden ingediend. De voorbehoudloze betaling van een gedeelte van een gefactureerd 
bedrag geldt als aanvaarding van de gehele factuur. 
7. Indien de Klant de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is de Klant, van rechtswege en zonder ingebrekestelling 
op de nog verschuldigde bedragen een nalatigheidsinterest verschuldigd aan een rentevoet van 8% per jaar vanaf de 
vervaldatum. Bij niet-betaling op de vervaldatum wordt elk verschuldigd bedrag eveneens vermeerderd met 10%, met een 
minimum van 250,00 EUR, ten titel van conventioneel schadebeding als forfaitaire schadevergoeding wegens buitengerechtelijke 
kosten, onverminderd het recht van CAT-Solutions BVBA om een vergoeding te vorderen voor de desgevallend meer geleden 
schade. 
8. In het geval van gehele of gedeeltelijke niet-naleving door de Klant van zijn betalingsverplichtingen, worden alle nog 
openstaande schulden die de Klant heeft ten opzichte van CAT-Solutions BVBA, ongeacht welke vorm deze schulden ook hebben 
aangenomen (hoofdsom, rente, schadevergoeding, etc.) onmiddellijk opeisbaar. 
9. CAT-Solutions BVBA behoudt zich het recht voor om de uitvoering van eender welke prestatie, ongeacht of deze betrekking 
heeft op Diensten of Goederen, op te schorten tot de volledige betaling van alle openstaande schulden, in hoofdsom, interesten 
en kosten en het verstrekken van voldoende garanties dat alle nog uit te voeren prestaties zullen betaald worden. Dit 
schorsingsrecht geldt eveneens voor verplichtingen inzake Producten die reeds werden betaald, op voorwaarde dat de Klant ten 
aanzien van CAT-Solutions BVBA andere openstaande en reeds vervallen bedragen verschuldigd is. 
10. Alle aan de Klant geleverde Goederen blijven de eigendom van CAT-Solutions BVBA totdat alle bedragen die de Klant op grond 
van het Contract aan CAT-Solutions BVBA verschuldigd is, volledig zijn vereffend. Dit recht van CAT-Solutions BVBA geldt eveneens 
indien de door CAT-Solutions BVBA geleverde Producten reeds werden geïntegreerd of verwerkt met andere zaken, al dan niet 
toebehorend aan de Klant. 
11. Het Contract tussen CAT-Solutions BVBA en de Klant wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. De toepassing van 
het V.N.-Verdrag van Wenen van 11 april 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt 
uitdrukkelijk uitgesloten. 
12. De Belgische hoven en rechtbanken hebben exclusieve rechtsmacht om kennis te nemen van elk geschil tussen de Klant en 
CAT-Solutions BVBA m.b.t. het ontstaan, de interpretatie, de uitvoering en de beëindiging van het Contract tussen partijen. De 
rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk zijn exclusief bevoegd. 

 


