
Algemene voorwaarden

1/ Tenzij anders overeengekomen, worden onze landmeetkundige werken uitgevoerd aan de barema’s van 
de Koninklijke Federatie der Zelfstandige Landmeters - experten, voor zover daarvoor in deze barema’s een 
tarief voorzien is. Is er geen tarief voorzien, dan worden de werken geacht in regie te zijn aanbesteed aan 
de regieprijzen zoals in deze barema’s voorzien.

2/ Elke betaling van een factuur dient te gebeuren te Roeselare binnen de 15 dagen na 
factuurdatum en zonder korting.

3/ Iedere vertraging in de betaling op een bepaalde vervaldag, brengt voor de klant de 
verplichting mee van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een interest te betalen tegen de intrestvoet-
voet zoals bepaald in art. 5 van de wet betalingsachterstand handelstransacties van 2 augustus 2002, met 
een minimum van 9% en tevens na tevergeefse ingebrekestelling een 
forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 12% van het factuurbedrag met een minimum van 75 euro en een 
maximum van 2000 euro, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt en onverminderd de gerechts - en 
uitvoeringskosten. Bij het niet respecteren van de vervaldagen of bij het niet betalen van van een factuur 
worden alle openstaande bedragen onmiddellijk opeisbaar. Zelfs van de openstaande facturen waarvan de 
vervaldag nog niet is bereikt.

4/ Bij niet of niet tijdige bataling van facturen of voorschotfacturen heeft buro eyckmans het recht
om, na aangetekende ingebrekestelling, de werken stop te zetten en de uitvoering ervan op te
schorten, tot op het ogenblik van de betaling ervan, in hoofdsom en accessoria.

5/ Klachten dienen binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk, per aangetekende
zending en gemotiveerd te worden gemeld. Bij gebreke van opmerkingen binnen de 8 dagen
worden de facturen als aanvaard beschouwd.

6/ Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel
van buro eyckmans zijn bevoegd, zijnde het vredegerecht van Roeselare en de rechtbank te Kortrijk. Er 
wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de belgische wetgeving en rechtspraak van toepassing is.


