
Algemene Voorwaarden 

De algemene voorwaarden maken integraal deel 

uit van elke overeenkomst. 

Artikel 1: Aanvaarding algemene voorwaarden 

Toepasselijkheid 

De onderhavige factuurvoorwaarden zijn van 

toepassing op alle overeenkomsten/offertes tussen 

Cor-ioli GCV en de klant. De onderhavige algemene 

voorwaarden hebben voorrang op deze van de 

klant 

Artikel 2: Offertes 

De offertes dewelke door Cor-ioli GCV worden 

opgesteld zijn steeds vrijblijvend en kunnen op 

geen enkel ogenblik verbintenissen lastens Cor-ioli 

GCV voortbrengen. 

Artikel 3: Prijzen 

Elke offerte/overeenkomst wordt steeds 

opgemaakt op basis van de door de klant 

verstrekte gegevens. De prijs zal herberekend 

worden indien zich wijzigingen voordoen. Indien na 

het sluiten van de overeenkomst door de klant 

wijzigingen worden aangebracht aan de in de 

overeenkomst overeengekomen gegevens inzake 

locatie, tijdsindeling, takenpakket en eender welk 

ander gegeven, zullen deze wijzigingen een 

verhoging van de in de overeenkomst afgesproken 

prijs met zich meebrengen. Tevens zal een 

verhoging van de in de overeenkomst 

overeengekomen prijs worden toegepast wanneer 

de klant foutieve inlichtingen heeft verstrekt aan 

Cor-ioli GCV. De prijzen vermeld op de offertes en 

overeenkomsten zijn, tenzij anders vermeld, steeds 

exclusief BTW. Indien de BTW wijzigingen 

ondergaat, wordt de totale prijs in diezelfde mate 

aangepast. 

Artikel 4: Facturatie – betaling 

De correcte facturatiegegevens dienen door de 

klant schriftelijk gemeld te worden voor de start 

van het project. Na facturatie kunnen deze niet 

meer gewijzigd worden. De klant aanvaardt een 

geldige factuur te kunnen ontvangen zowel per 

mail als per post. Alle facturen zijn contant 

betaalbaar op de vennootschapszetel Cor-ioli GCV. 

Elke niet-betaalde factuur brengt vanaf de 

vervaldag, van rechtswege en zonder 

ingebrekestelling een interest op van 10% per jaar 

tot op de datum van volledige betaling. Bovendien 

zal zonder ingebrekestelling van rechtswege een 

forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 

10% op het openstaand factuurbedrag, met een 

minimum van 250 euro, onverminderd bijkomende 

invorderingskosten. De laattijdige, onvolledige of 

niet-betaling van één vervallen factuur maakt alle 

niet-vervallen facturen opeisbaar. Bij gebrek aan 

betaling van de factuur op de vijftiende dag na de 

verzending van een aanmaning, kan de 

overeenkomst met de klant door middel van een 

loutere kennisgeving bij aangetekend schrijven 

eenzijdig en buitengerechtelijk worden ontbonden, 

onverminderd het recht van Cor-ioli GCV om 

schadevergoeding te vorderen. Daarbij heeft 

Cor-ioli GCV ondermeer het recht om de diensten 

onmiddellijk stop te zetten of te staken. In de mate 

dat de klant enige betalingsvoorwaarden of andere 

verplichtingen niet naleeft, heeft Cor-ioli GCV het 

recht om haar verplichtingen op te schorten of uit 

te stellen in verband met andere lopende 

opdrachten tussen partijen. Eventuele klachten 

mbt facturatie dienen de maatschappelijke zetel 

van Cor-ioli GCV te bereiken binnen de zeven 

werkdagen na factuurdatum en dit bij aangetekend 

schrijven.  

Artikel 5: Overmacht 

In geval van onmogelijkheid tot uitvoering van de 

overeenkomst ten gevolge van overmacht, is de 

overeenkomst van rechtswege en zonder 

ingebrekestelling ontbonden. Cor-ioli  GCV zal de 

klant zo spoedig mogelijk in kennis stellen van de 

overmachtssituatie. In geval van overmacht wordt 

Cor-ioli GCV ontslagen van haar aansprakelijkheid 

voor het niet uitvoeren van de uit de 

overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. 25% 

van de bepaalde dagprijs blijft definitief verworven 

ten titel van vergoeding van de reeds uitgevoerde 

voorbereidingen en administratiekosten. Onder 

overmacht wordt onder andere begrepen: iedere 

gebeurtenis waar Cor-ioli GCV redelijker wijze geen 

controle over heeft, inbegrepen maar niet beperkt 

tot: ongevallen, stakingen, lock-outs, opstanden, 

oorlog, gebrek aan vervoersmiddelen, brand en 

breuk van machines, uitval van systemen. 

 



Artikel 6: Status klant – lopende overeenkomsten 

Cor-ioli  GCV kan zonder enige schadevergoedingen 

de overeenkomst van rechtswege en zonder 

voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden 

beschouwen in geval van faillissement, kennelijk 

onvermogen en elke andere wijziging aan de 

juridische of financiële toestand van de klant. Bij 

verlies van kredietwaardigheid (bv. faillissement, 

aanvraag tot gerechtelijk akkoord, 

invereffening-stelling, schuldenregeling, edm. of de 

dreiging hiermee) worden tevens alle nog niet 

vervallen facturen opeisbaar. 

Artikel 7: Betwisting 

Eventuele klachten dienen aangetekend 

geformuleerd te worden binnen een vervaltermijn 

van 7 dagen na vaststelling van de feiten en/of 

factuur. Klachten en/of geschillen, van welke aard 

ook, geven de klant niet het recht de nakoming van 

zijn verplichtingen jegens Cor-ioli GCV op te 

schorten, noch het recht om de bestelling te 

annuleren. Elke betwisting van een overeenkomst 

met Cor-ioli GCV wordt beheerst door de Belgische 

wetgeving waarbij uitsluitend de rechtbanken van 

het arrondissement Hasselt en Tongeren bevoegd 

zijn om de geschillen te beslechten, ongeacht de 

aard en de plaats van uitvoering van de 

overeenkomst.  


