VERKOOPSVOORWAARDEN
Voor bedrijven
1. Alle facturen zijn betaalbaar binnen een termijn van 15 kalenderdagen volgend op de
factuurdatum.
2. Bij niet-betaling binnen de betaaltermijn is van rechtswege en zonder enige verdere
ingebrekestelling vanaf de vervaldatum van de factuur een verwijlsintrest verschuldigd gelijk
aan de intrestvoet vastgesteld in de wet van 02/08/2002 betreffende de bestrijding van de
betalingsachterstand bij handelstransacties (B.S. 07/08/2002) alsmede een forfaitaire
schadevergoeding gelijk aan 10% van het factuurbedrag met een minimum van 37,18 EUR. Dit
bedrag is exclusief de kosten verbonden aan een gerechtelijke invordering.
3. Betwistingen met betrekking tot de factuur dienen binnen de 8 kalenderdagen via aangetekend
schrijven verzonden te worden aan de maatschappelijke zetel van Maistro gelegen te
Rozenlaan 4, 2900 Schoten, met duidelijke vermelding van het factuurnummer. Na deze termijn
kan geen enkele betwisting meer aanvaard worden en wordt de factuur geacht aanvaard te zijn.
4. In geval van betwisting zijn de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen
exclusief bevoegd.
5. Onze aansprakelijkheid blijft beperkt tot het bedrag van deze factuur.

Voor particulieren
1. Alle facturen zijn betaalbaar binnen een termijn van 15 kalenderdagen volgend op de
factuurdatum.
2. Bij niet-betaling binnen de betaaltermijn is van rechtswege en zonder enige verdere
ingebrekestelling vanaf de vervaldatum van de factuur een verwijlsintrest verschuldigd gelijk
aan op dat moment geldende wettelijke intrestvoet alsmede een forfaitaire schadevergoeding
gelijk aan 10% van het factuurbedrag met een minimum van 37,18 EUR. Dit bedrag is exclusief
de kosten verbonden aan een gerechtelijke invordering.
3. Betwistingen met betrekking tot de factuur dienen binnen de 8 kalenderdagen via aangetekend
schrijven verzonden te worden aan de maatschappelijke zetel van Maistro gelegen te
Rozenlaan 4, 2900 Schoten, met duidelijke vermelding van het factuurnummer. Na deze termijn
kan geen enkele betwisting meer aanvaard worden en wordt de factuur geacht aanvaard te zijn.
4. In geval van betwisting zijn de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen
exclusief bevoegd.
5. Onze aansprakelijkheid blijft beperkt tot het bedrag van deze factuur.

