
Algemene factuur- en verkoopsvoorwaarden Pauwels Consulting NV 

 

Artikel 1 - Algemene toepasselijkheid 

 

Alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen worden beheerst door huidige 

Algemene Voorwaarden tenzij er uitdrukkelijk en schriftelijk van wordt afgeweken en deze wijziging 

door Pauwels Consulting NV uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard. 

De eventuele nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden doet geen afbreuk aan 

de geldigheid van de overige bepalingen. 

 

Artikel 2 - Aanbiedingen, prijsopgaven en leveringen 

 

Alle aanbiedingen, prijsopgaven en leveringstermijnen zijn vrijblijvend en gelden slechts bij 

benadering.  Het niet-respecteren van leveringstermijnen door Pauwels Consulting NV zal in geen geval 

een reden uitmaken tot opschorting of volledige of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst of 

tot schadevergoeding lastens Pauwels Consulting NV. 

Onverminderd het bepaalde in artikel 3 zal indien de Klant de leveringstermijn als essentieel 

beschouwt, de Klant hiervan aan Pauwels Consulting NV uitdrukkelijk en schriftelijk kennis geven op 

het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst. 

Pauwels Consulting NV behoudt zich het recht voor deelleveringen te doen als slechts een gedeelte 

van een gedane bestelling leverbaar is. 

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, gelden de prijzen van Pauwels Consulting 

NV exclusief B.T.W. en enige andere van toepassing zijnde belasting of heffing. 

 

Artikel 3 - Leveringen van producten en diensten door derden 

 

Ingeval de goederen en producten (zoals hardware, software, licenties, onderhoudscontracten en 

toebehoren ervan) dewelke Pauwels Consulting NV te leveren heeft betrokken worden of afkomstig 

zijn van derden (zijnde leveranciers, fabrikanten en distributeuren van deze producten en diensten), is 

Pauwels Consulting NV niet aansprakelijk voor gebreken, laattijdige of niet-levering ervan. De Klant zal 

opzichtens de leverancier, fabrikant of distributeur de rechten vermogen uit te oefenen en daartoe 

zonodig in de rechten van Pauwels Consulting NV worden gesubrogeerd tot beloop van de waarborgen 

en leveringsverbintenissen van voornoemde derden. 

In geen geval zal Pauwels Consulting NV gehouden zijn in de plaats van deze derden te treden of in 

hun plaats waarborg- en leveringsverplichtingen na te komen. 

Indien de prijzen door deze voornoemde derden toegepast opzichtens Pauwels Consulting NV op het 

ogenblik van de levering verhoogd worden, dan wel verlaagd worden, zal zulke verhoging, dan wel 

verlaging in gelijke mate aan de Klant vermogen te worden doorgerekend op het ogenblik van de 

levering aan de Klant en dit overeenkomstig de prijs dewelke op die dag van toepassing is. 

 



Artikel 4 - Aanvaarding en klachten 

 

Alle klachten met betrekking tot door Pauwels Consulting NV geleverde diensten en/of producten 

dienen op straffe van verval bij aangetekend schrijven ter kennis van deze laatste te worden gebracht 

binnen de acht dagen na de levering of de facturering, tenzij contractueel expliciet anders voorzien. 

Na genoemde termijn zal geen enkele klacht meer ontvankelijk zijn.  Het formuleren van een klacht 

schorst evenwel niet de betalingsverplichting van de Klant. 

Behoudens bij schriftelijke overeenkomst verleent Pauwels Consulting NV geen waarborg op de door 

haar geleverde diensten en/of producten. 

Aanspraken ingevolge een gebrek verjaren in ieder geval na verloop van 6 maanden na de levering van 

de diensten en/of producten. 

 

Artikel 5 - Betaling - eigendomsvoorbehoud 

 

Alle facturen zijn contant betaalbaar zonder enige korting, inhouding of compensatie, behoudens 

uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking. 

Bij gebreke van betaling op de vervaldag zal ieder gefactureerd bedrag van rechtswege en zonder enige 

ingebrekestelling verhoogd worden met een verwijlintrest van 1 % per maand ten voordele van 

Pauwels Consulting NV tot op de dag van de werkelijke en algehele betaling, waarbij een gedeelte van 

een maand voor een volle maand wordt gerekend. 

Daarenboven zal ingeval van niet-betaling binnen een termijn van vijftien dagen na het verzenden van 

een aangetekende ingebrekestelling wegens het loutere feit der wanbetaling aan Pauwels Consulting 

NV een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10 % van het factuurbedrag met een 

minimum van 125 euro per factuur.  Dit schadebeding heeft tot doel de kosten van Pauwels Consulting 

NV te vergoeden welke voortspruiten uit onder andere het beheer en de administratie van het dossier. 

Indien en zolang de Klant nalatig is in enige betaling of in de nakoming van enige andere verplichting, 

zal Pauwels Consulting NV het recht hebben de nakoming van haar verplichtingen op te schorten. 

Indien de Klant zich in staat van kennelijk onvermogen bevindt of het voorwerp uitmaakt van een 

procedure tot faillissement, gerechtelijk akkoord, vereffening of van elke andere gelijkaardige 

procedure, uitstel van betaling aanvraagt, overlijdt, onder curatele wordt gesteld of op enige andere 

wijze het beheer over zijn vermogen verliest, indien de vennootschap van de Klant ontbonden wordt 

of het door de Klant uitgeoefende bedrijf overgedragen wordt of gestaakt, alsmede indien de Klant op 

enigerlei wijze zijn verplichtingen ten aanzien van Pauwels Consulting NV niet nakomt, zullen alle door 

de Klant aan Pauwels Consulting NV verschuldigde sommen terstond opeisbaar worden zonder dat 

daartoe enige nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist.  Pauwels Consulting NV 

is dan bovendien gerechtigd de zich nog in het bezit van de Klant bevindende geleverde producten 

terug te eisen.  Dit alles onverminderd de toepassing van artikel 8. 

 

  



Tot de datum van algehele betaling blijven de geleverde producten en goederen de algehele eigendom 

van Pauwels Consulting NV dewelke bijgevolg gerechtigd zal zijn haar eigendomsrecht uit te oefenen 

en het geleverde terug te vorderen ingeval van wanbetaling, om welke reden dan ook. De niet 

onmiddellijke uitoefening van dit recht doet dit recht niet tenietgaan en houdt geen verzaking eraan 

in. De Klant is gehouden alle derden dewelke rechten doen gelden of kunnen doen gelden op het door 

Pauwels Consulting NV geleverde, en voorzover de betaling nog niet is geschied, mondeling en 

schriftelijk te verwittigen en op de hoogte te brengen van het voornoemd eigendomsvoorbehoud. 

 

Artikel 6 - Betaling via financieringsmaatschappij 

 

Indien de Klant beroep doet op een financieringsmaatschappij, zal hij er zorg voor dragen dat elke 

relevante factuur die hij ontvangt van Pauwels Consulting NV binnen de 5 werkdagen aan de 

financieringsmaatschappij wordt bezorgd met opdracht tot onmiddellijke betaling. 

 

Artikel 7 - Aansprakelijkheid 

 

Pauwels Consulting NV is niet aansprakelijk voor enige door de Klant of derden geleden schade, voor 

schade aan personen waaronder het personeel van de Klant, bedrijfsschade of enige andere schade, 

die direct of indirect voortvloeit uit of samenhangt met door haar geleverde diensten en/of producten, 

behalve voor zover deze is veroorzaakt door haar opzet. 

 

Artikel 8 - Ontbinding 

 

De overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen van rechtswege 

en zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst onmiddellijk ontbonden zijn in geval : 

 

a) de onderneming van de Klant het voorwerp uitmaakt van een procedure van 

    faillissement, concordaat, vereffening of van elke andere gelijkaardige 

    procedure of in het geval van kennelijk onvermogen van de Klant; 

b)  van beslag op de goederen en/of eigendommen van de Klant. 

 

In alle andere gevallen kunnen de overeenkomsten waarop deze Algemene  

Voorwaarden van toepassing zijn, door Pauwels Consulting NV ontbonden worden van rechtswege en 

zonder rechterlijke tussenkomst, vijf (5) werkdagen na ingebrekestelling zodra de Klant één van zijn 

verplichtingen niet nakomt, onder voorbehoud van alle rechten van Pauwels Consulting NV, onder 

meer haar recht op schadevergoeding. 

 



Indien Pauwels Consulting NV op basis van de door de Klant gedane bestellingen reeds enige relevante 

prestaties heeft geleverd, zal de Klant ingeval van ontbinding van de overeenkomst door zijn toedoen, 

Pauwels Consulting NV op passende wijze schadeloos stellen voor elke winstderving en alle kosten en 

verliezen hieraan verbonden; de geldelijke schadevergoeding zal in elk geval minstens  

20 % bedragen van de totaal gecontracteerde prijs. 

Indien Pauwels Consulting NV daarentegen nog geen relevante prestaties heeft geleverd op basis van 

de door de Klant gedane bestellingen, zal de Klant ingeval van ontbinding van de overeenkomst door 

zijn toedoen, aan Pauwels Consulting NV een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten 

bedrage van 20 % van de totaal gecontracteerde prijs en dit voor kosten, ondermeer voor 

administratieve kosten opgelopen door Pauwels Consulting NV. 

 

Artikel 9 - Allerlei 

 

In geval van overmacht behoudt Pauwels Consulting NV zich het recht voor hetzij de overeenkomst te 

ontbinden, hetzij de uitvoering ervan op te schorten zolang de verhindering blijft bestaan, zonder dat 

dit enig recht op schadevergoeding voor de Klant of derden doet ontstaan. 

Overmacht is onder andere aanwezig in geval van oorlog, brand, kernexplosies, staking, lock-out, 

overstroming, het niet of niet-tijdig nakomen door derden van hun verplichtingen jegens Pauwels 

Consulting NV en bij alle andere omstandigheden onafhankelijk en buiten de wil of fout van Pauwels 

Consulting NV. 

Uit deze Algemene Voorwaarden of uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen 

kunnen door de Klant noch geheel noch gedeeltelijk overgedragen worden zonder de voorafgaande 

schriftelijke toestemming van Pauwels Consulting NV. 

 

Artikel 10 - Toepasselijk recht, bevoegde rechtbanken 

 

Op deze Algemene Voorwaarden en akten en overeenkomsten waarnaar deze Algemene Voorwaarden 

verwijzen is enkel Belgisch recht van toepassing. 

Alleen de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd de geschillen te beslechten, ontstaan naar 

aanleiding van het afsluiten, de uitvoering of de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden en de 

aanbiedingen, aanvaardingen, overeenkomsten en leveringen waarop zij van toepassing zijn.  Deze 

bepaling doet evenwel geen afbreuk aan het recht van Pauwels Consulting NV om de Klant voor de 

bevoegde rechtbanken van Brussel of de bevoegde rechtbanken van de woon- of verblijfplaats van de 

Klant te dagvaarden. 

 


