
Algemene voorwaarden VM Consult BV 

01. Behoudens een schriftelijke overeenkomst die het tegenovergestelde beweert, zijn alle overeenkomsten dewelke 

tussen VM Consult BV en de klant worden afgesloten, zowel mondeling als schriftelijk, onderhevig aan de 

hiernavolgende algemene voorwaarden, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Afwijkingen zijn 

enkel mogelijk na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van VM Consult BV.  

Indien een of meerdere bedingen van deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig of onafdwingbaar zouden zijn, 

tast dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bedingen van deze algemene voorwaarden niet aan. 

02. Betalingen: De facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na de factuurdatum, tenzij anders werd bedongen. 

Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn zal elke som, verschuldigd en onbetaald op de 

vervaldag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd worden met een intrest van 10% per jaar.  

Bovendien, en onverminderd de toepassing van de bovenvermelde interesten, zal in het algemeen om het even welk 

bedrag, verschuldigd en nog onbetaald op vervaldatum, van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd 

worden met een forfaitair schadebeding ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 100 

EUR. 

Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire 

schadevergoeding niet inbegrepen en worden de klant afzonderlijk aangerekend. 

03. BTW: De BTW wordt steeds afzonderlijk op de facturen vermeld. 

04. Klachten: Elke klacht aangaande een factuur, de toepasselijke algemene voorwaarden of een door VM Consult 

BV geleverde prestatie dient bij aangetekend schrijven aan VM Consult BV te worden overgemaakt, en dit ten 

laatste binnen de acht dagen na factuurdatum. De klant wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de 

factuur te vermelden op betalingen, klachten, briefwisseling en dergelijke. Na het verstrijken van de termijn van 

acht dagen na factuurdatum wordt de factuur als definitief aanvaard beschouwd. Het indienen van een klacht 

ontheft de klant niet van zijn betalingsverplichtingen.. 

05. Ontbinding: Elke wanprestatie van de klant, zoals bv. de niet-betaling van vervallen facturen, zal VM Consult 

het recht geven om verdere diensten aan betreffende klant onmiddellijk en onvoorwaardelijk stop te zetten.  

Tevens heeft VM Consult BV het recht om de mondelinge of schriftelijke overeenkomst met deze klant van 

rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of voor het nog 

niet uitgevoerde gedeelte. 

06. Reproductie: Behoudens schriftelijke en uitdrukkelijke toelating van VM Consult BV is het in geen geval 

toegelaten documentatie tussen partijen (facturen, correspondentie, enz.) te reproduceren, voor eender welk doel. 

Overmacht: VM Consult BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor laattijdige aangiftes indien de klant nalaat 

zijn de gevraagde documenten tijdig binnen te brengen op de zetel van VM Consult BV. 

07. Bewaring documenten: De bewaring van de documenten van de klant door VM Consult BV gebeurt op risico 

van de klant. 

08. Beroepsaansprakelijkheid: Ter dekking van de eventuele beroepsaansprakelijkheid van VM Consult BV heeft 

VM Consult BV een beroepsaansprakelijkheidsverzekering onderschreven bij AG Insurance nv. 

De tussenkomst van de verzekeraar – onder de specifieke modaliteiten van de onderschreven verzekeringspolis – 

bedraagt maximaal 6.200.000,00 EUR (lichamelijke schade) of 2.500.000,00 EUR (materiële schade). VM Consult 

BV verwijst voor wat betreft de specifieke voorwaarden van de verzekeringsdekking naar de tekst van 

onderschreven verzekeringsovereenkomsten. Een overzicht en afschrift van de gesloten verzekeringspolissen kan 

schriftelijk opgevraagd worden en wordt kosteloos ter beschikking gesteld.  

De vergoeding van de schade die hij/zij lijdt ten gevolge van een beroepsfout van VM Consult BV wordt beperkt tot 

het bedrag waarvoor VM consult BV is verzekerd. 

09. Juridische bevoegdheid: De rechtbanken van het arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van VM 

Consult BV gevestigd is, zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van geschillen omtrent het afsluiten, de 

geldigheid, de interpretatie of uitvoering van de overeenkomsten. VM Consult BV behoudt zich het recht voor om de 

klant te dagvaarden voor een andere bevoegde rechtbank.. 

 

 


