BETALINGSVOOR WAARDEN 2013-001
BETALINGEN
1.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant bij aflevering te geschieden zonder
enige compensatie of korting of middels storting of overmaking op een door AIMED Solutions B.V. aangewezen
bank- of girorekening binnen 30 dagen na factuurdatum.
2.
Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en
door AIMED Solutions B.V. gemaakte (invorderings)kosten en vervolgens ter voldoening van de oudste
openstaande facturen.
3.
AIMED Solutions B.V. is altijd gerechtigd naar haar oordeel voldoende zekerheid te verlangen alvorens tot
levering over te gaan of door te gaan met levering. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen.
Weigering van de wederpartij om de verlangde zekerheid te stellen geeft AIMED Solutions B.V. het recht de
overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd haar rechten op vergoeding van onkosten,
bedrijfsschade en winstderving.
4.
Ingeval de wederpartij:
a.
in staat van faillissement wordt verklaard, een beroep doet op schuldsanering conform de WSNP, tot
boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een
gedeelte van haar eigendommen wordt gelegd;
b.
komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
c.
enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt;
d.
nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
e.
overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder
begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat
tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf;
- heeft AIMED Solutions B.V. door het enkel plaatsgrijpen van een der bovengemelde omstandigheden, het
recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of verdere leveranties op te schorten, hetzij
enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door AIMED Solutions B.V. verleende diensten,
terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles
onverminderd het recht van AIMED Solutions B.V. op vergoeding van kosten, schaden en rente.
5.
Wanneer de wederpartij meerdere opeisbare vorderingen heeft openstaan, dan bepaalt AIMED Solutions
B.V. voor welke vordering bij betaling de wederpartij is gekweten.
RENTE & KOSTEN
1.
Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de
wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum rente van 1% per (gedeelte van een) maand
verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
2.
Bij niet tijdige betaling heeft de verkoper recht op vergoeding van de buitengerechtelijke kosten. Deze
buitengerechtelijke kosten worden bepaald op tenminste 15% van het openstaande factuurbedrag inclusief
BTW, met een minimum van € 250.00 dan wel een minimum van het in het desbetreffende geval door de
wetgever voorgeschreven wettelijke regime, onverminderd het recht van de verkoper op vergoeding van
andere schade. Van de inkomende betalingen van de in verzuim geraakte koper worden alsdan eerst deze
buitengerechtelijke kosten en rente voldaan, waarna met het resterende bedrag de oudste openstaande
facturen worden afgeboekt.
TOEPASSELIJK RECHT
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing. Alle geschillen welke uit de met AIMED Solutions B.V. deze gesloten overeenkomsten voortvloeien
dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan den Kantonrechter te ‘s-Hertogenbosch.
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