
Mouterijstraat 3
3582 Koersel

BE52 7350 1718 0809

0485/23 22 56

BTW BE0635-842-918

E-mail: Contact@ai-tech.be

Motorsloop

Rijkelstraat 48

3550 Heusden-Zolder

België

Factuur 2017000006 Tel: 011455755    GSM: 0471623661

Klantnr. : 10013 BTW nummer : BE0889.488.911      Datum : 03/06/2017

Aantal Artikel nr. Omschrijving Eenh.prs. BTW Netto

1,00 Ondersteuning Mei 330,00 21% 330,00

©WinFakt!

Dank u voor uw order.                                                                                                                                                   

Bedrag zonder BTW Basis BTW BTW bedrag Totaal EUR

330,00 330,00 21% 69,30 399,30

Betaalbaar voor 24/06/2017 : 399,30

De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en volgens art.1139 van het Burgerlijk Wetboek  als  ingebrekestelling  zonder  dat  er  enige  akte  nodig  is  en 
alleen door verstrijken van de termijn. In geval van niet betaling op de vervaldag  is  de  schuldenaar  gehouden  bij  toepassing  van  art.1147  van  het  Burgerlijk 
Wetboek tot betaling van een schadevergoeding wegens wanbetaling, conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 12%, met een  minimum  van  25  EURO. 
Tevens zal een verwijlinterest van 12% per jaar verschuldigd zijn, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Alle verdere inningskosten zijn ten  laste 
van de koper. Alle klachten dienen binnen de vijf dagen aangetekend te gebeuren. Elke betwisting wordt volgens Belgisch recht beslecht en zal tot de  uitsluitende 
bevoegdheid van de rechtbanken van Hasselt behoren.
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