
 

 

Verkoopsvoorwaarden  

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn alle verrichtingen, werken of prestaties 
door de BVBA M&P boekhouders uitgevoerd, onderworpen aan de volgende voorwaarden, die de 

cliënten verklaren van bij het eerste contact te kennen, en zonder voorbehoud te aanvaarden : 

1. De BVBA M&P boekhouders verbindt zich bij het volbrengen van de haar toevertrouwde 

opdrachten het volstrekte beroepsgeheim te bewaren. 

2. De BVBA M&P boekhouders beoogt zich strikt te gedragen naar de wettelijke bepalingen bij 

het verdedigen van de belangen van haar cliënten. Indien de boekhouding van de cliënten 

niet gerechtvaardigd is door documenten voorzien bij de wet van 17 juli 1975 en de 

Koninklijke Besluiten genomen in uitvoering daarvan, wijst zij alle verantwoordelijkheid af 

wat betreft de juistheid van de resultaten opgenomen in de jaarrekening. Wanneer de 

BVBA M&P boekhouders ermee gelast wordt een controle te doen van de boekhouding, dan 

behelst dit nooit het systematisch nazicht van alle geschriften, noch het vergelijken ervan 

met de verantwoordingsstukken. 

3. De BVBA M&P boekhouders verbindt zich ertoe al haar zorgen te besteden aan het 

uitvoeren van de werken of prestaties die haar worden toevertrouwd. 

4. Aan de cliënt kan een provisie op honoraria worden gevraagd. Wanneer de provisie is 

uitgeput, kan een nieuwe storting worden geëist. 

5. Volgende kosten komen ten laste van de cliënt : 

a. de eventuele verplaatsing- en/of verblijfkosten; 
b. de BTW op honorariumnota’s en facturen; 

c. de bijkomende kosten zijn voor zijn rekening gedaan zoals registratiekosten, 
publicatiekosten, kosten van akten, notariskosten, verzendingskosten, diverse 
afdrukken, enz.; 

d. de innings- en invorderingskosten; 
e. een intrest van 12% per jaar op de bedragen die meer dan 30 dagen na de 

vervaldag betaald worden, elke begonnen maand wordt voor een volledige maand 

aanzien. 
Deze opsomming is niet beperkend. 

6. Alle honorariumnota’s en facturen zijn betaalbaar op de zetel te Antwerpen. Het trekken of 

accepteren van wissels doet geen afbreuk aan deze clausule en brengt geen 

schuldvernieuwing teweeg. 

7. Alle kosten veroorzaakt door gebrek van of vertraging in betaling, zoals bijvoorbeeld 

protestkosten, zijn ten laste van de cliënt. In geval van niet-betaling van de facturen op 

haar vervaldag, wordt het bedrag van rechtswege zonder ingebrekestelling verhoogd met 

15% ten titel van forfaitaire schadevergoeding, met een minimum van 150 euro. 

8. Achterstand in betaling van onze facturen resulteert automatisch en zonder 

voorafgaandelijke schriftelijke verwittiging in de schorsing van onze werkzaamheden voor 

uw dossier. 

9. Voor alle betwistingen en geschillen zijn alleen de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd 


