1. VERDUIDELIJKING HUISHOUDELIJK REGLEMENT VANAF 01/07/2017
ALGEMENE VOORWAARDEN
1. De factuur is betaalbaar op de financiële rekening van de vereniging ten laatste 30 dagen
na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk een andere vervaldatum op de factuur vermeld
wordt.
2. Bij niet-betaling op de vervaldag wordt door de VZW een ingebrekestelling per aangetekend
schrijven verzonden.
De VZW heeft het recht na het verstrijken van een termijn van 15 dagen na verzending van de
ingebrekestelling, de uitvoering van verdere prestaties te schorsen alsmede de overeenkomst
te beëindigen ingevolge wanbetaling.
3.a) Bij gebreke aan volledige betaling van een openstaande factuur na het verstrijken van de
vervaldag, zal het openstaande bedrag van rechtswege en dit zonder enige ingebrekestelling
verhoogd worden met verwijlsintresten aan 10% per jaar waarbij elke begonnen maand als
een vervallen maand moet worden aanzien. Tevens zal een forfaitaire schadevergoeding van
10% worden aangerekend.
b) De hogervermelde bijkomende kosten veroorzaakt wegens wanbetaling worden vooraf
genomen op elk eerstvolgende betaling ontvangen.
c) Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum brengt tevens de opeisbaarheid mee
van alle andere facturen dewelke op dat ogenblik bestaan en uitgegeven ongeacht of deze op
vervaldag zijn gekomen.
4. Alle betwistingen m.b.t. openstaande facturen dienen ons ter kennis worden gebracht per
aangetekend schrijven hetzij per -een door ons voor ontvangst bevestigde- e-mail.
Dit dient te gebeuren binnen de 10 dagen na de factuurdatum zodat na deze termijn de
schuldvordering als definitief wordt beschouwd en elke betwisting laattijdig is.
5. Klachten in verband met de uitvoering van de opdrachten toevertrouwd aan de VZW Dienst
voor Onthaalgezinnen dienen per -een door ons voor ontvangst bevestigde- e-mail te worden
toegezonden hetzij per aangetekend schrijven, binnen de 15 dagen na uitvoering van de
prestaties hetzij binnen de 15 dagen na kennisname van een aan de VZW verweten
wanprestaties voor zover de contractspartij niet eerder kennis kon krijgen van de
klachtredenen.
6. Aan huidige overeenkomst kan een einde worden gesteld door alle partijen hetzij minnelijk
hetzij per aangetekend schrijven hetzij middels een -door ons voor ontvangst bevestigde- email en zal ingaan na het verstrijken van een termijn van 8 dagen na ontvangst van de
kennisgeving zoals verwoord in huidig artikel.
7. Indien de contractspartij op onregelmatige wijze hetzij zonder enige reden een einde stelt
aan de overeenkomst zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een
forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan de gefactureerde bedragen over een
periode van 12 maanden voorafgaand aan de onregelmatig of onterechte verbreking.
8. In geen enkel geval kan de VZW aansprakelijk worden gesteld voor schade dewelke derden
zouden lijden als gevolg van wanprestaties.

9. Huidige overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht.
Voor alle geschillen en rechtsgedingen in verband met de overeenkomst en de uitvoering van
de overeenkomst zijn alleen de Rechtbanken van het domicilieadres van de VZW Dienst voor
Onthaalgezinnen bevoegd, het is te zeggen de Rechtbanken van Limburg en dit onverminderd
het recht van de VZW te dagvaarden voor de Rechtbanken van de woonplaats van de
contractspartij.
10. Huidig algemene voorwaarden maken een ondeelbaar geheel uit met de overeenkomsten
opgesteld tussen de VZW en de contractspartij, met de opgemaakte facturen waarbij alle
partijen uitdrukkelijk verklaren kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden.

