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Algemene voorwaarden 

 

1. Alle betwistingen over de 

gevorderde bedragen en prestaties 

moeten schriftelijk aan de 

dienstverrichter ter kennis worden 

gebracht binnen de termijn van acht 

dagen, te rekenen vanaf de datum van 

de uitgifte van de factuur. 

 

Na die termijn wordt de 

schuldvordering als definitief 

beschouwd en is het bedrag op 

onbetwistbare wijze verschuldigd. 

 

2. Alle facturen zijn betaalbaar binnen 

de termijn van acht dagen. 

 

Alle vervallen en niet betaalde 

sommen brengen van rechtswege en 

zonder ingebrekestelling een intrest op 

van 1 % per maand, te rekenen vanaf 

hun vervaldag. Indien de betaling 

langer dan dertig dagen uitblijft, zal de 

schuld van rechtswege en zonder 

ingebrekestelling verhoogd worden 

met 10 % van het bedrag, met een 

minimum van € 125,00, evenals met de 

eventuele rechtsplegingskosten. 

 

3. Ieder geschil met betrekking tot de 

gevorderde bedragen en prestaties valt 

uitsluitend onder de bevoegdheid van 

de rechtbanken van het gerechtelijk 

arrondissement van de zetel van 

Technology Coaching BV. Deze 

rechtbanken worden uitdrukkelijk door 

de partijen als de enig bevoegde 

jurisdicties erkend en aanvaard. Ieder 

geschil tussen de klant en Technology 

Coaching BV wordt uitsluitend 

beheerst door het Belgisch Recht. 

 

4. Voor iedere individuele wijziging in 

datum voor een test wordt 1,000 euro 

in rekening gebracht. 

 

General terms and conditions 

 

1. All disputes regarding the amount 

and achievements have to be made 

known in writing to the supplier with 

in 8 days starting from the day the 

invoice was issued. 

 

After that term the outstanding debt 

will be regarded as definite and 

undisputable. 

 

2. All invoices are to be paid within 8 

days. 

 

For each expired and unpaid amount 

on the due date, by operation of law 

and without notice of default, interest 

to the amount of 1% per month shall 

be owed. In case the amount is not paid 

within 30 days the amount will be 

increased, by operation of law and 

without notice of default,  by 10% with 

a minimum of  € 125,00 and in 

addition the costs for legal 

intervention. 

 

3. Any dispute with regard to the 

amount and achievements shall fall 

exclusively under the jurisdiction of 

the courts of the judicial district of 

Technology Coaching BV. These 

courts are explicitly recognised and 

accepted by the parties as having sole 

jurisdiction. Any dispute between the 

customer and Technology Coaching 

BV shall be governed exclusively by 

Belgian law. 

 

4. For every change in test date 1,000 

euro will be charged. 


