
FACTUURCONDITIES 
 
1. De  facturen  zijn betaalbaar  binnen  een termijn van 14 dagen vanaf de  factuurdatum. 
2. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling 

interest verschuldigd conform de  wet  van 2  augustus 2002  inzake  de betalingsachterstal  bij 
handelstransacties en is van rechtswege een forfaitair  schadebeding ten belope van  15 % van het  
factuurbedrag met een minimum van 250 EUR verschuldigd  

3. Het geheel of gedeeltelijk onbetaald laten van een factuur op haar vervaldag zorgt ervoor dat alle overige      
sommen en   niet-vervallen facturen onmiddellijk  opeisbaar worden. In het geval  de factuur onbetaald 
blijft, heeft de  AQI het recht om alle bestaande, nog uit te voeren contractuele  verplichtingen op te 
schorten,  zonder  dat  die opschorting  kan leiden tot  enige  aansprakelijkheid  en/of inbreuk in hoofde 
van  AQI.  

4. De overdracht van risico's, bedoeld in de art. 1788 en 1789 B.W. gebeurt naarmate de werken 
uitgevoerd worden, of de materialen, goederen of installaties geleverd worden. 

5. Alle goederen, materialen en benodigdheden, alsmede de uitgevoerde werken blijven eigendom van 
AQI tot aan de integrale betaling van onze facturen in hoofdsom en aankleven. Dit geldt evenzeer indien 
de werken, leveringen, goederen of materialen van AQI slechts een onderdeel uitmaken (bijzaak) van 
een groter geheel (hoofdzaak) waarvan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan AQI zou toebehoren. 
Tot dan is de opdrachtgever slechts houder van de materialen.  

6.  Zelfs na hun incorporatie blijven de materialen die geleverd werden in het kader van de  overeenkomst 
eigendom van AQI. AQI kan de materialen  weer losmaken en terugnemen tot de opdrachtgever al zijn 
openstaande schulden betaalt. 

7.  Tenzij in geval van opzet  van AQI, is de aansprakelijkheid van AQI  beperkt tot het bedrag waarvoor de 
AQI is verzekerd.  AQI beschikt  over een dekking  onder de polis ‘ bedrijfsaansprakelijkheid ‘    (Polisnr. 
0153942) van de  moedermaatschappij AQ GROUP B.V. met  een  maximale  dekking  ten belope van 
125.000 €  per  schadegeval. 

8. De ‘overeenkomst’ wordt beheerst door het Belgisch recht en  alle  geschillen ( met  inbegrip  van  niet-
contractuele verbintenissen, die  voortvloeien uit of  verband houden  met de ‘overeenkomst) vallen 
onder de exclusieve bevoegdheid van de ondernemingsrecht Antwerpen, afdeling Antwerpen.  

 


