
Algemene voorwaarden X-stetic Industrial BV 

 

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen 
geregeld door deze algemene voorwaarden waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen, 
En die prevaleren op de gebeurlijke eigen algemene voorwaarden van de klant. 
 
Partij 1: X-stetic Industrial BV met zetel te Kapellekensdreef 74, 2400 Mol 
Partij 2: elke entiteit of rechtspersoon die een relatie aangaat met X-stetic Industrial BV onder 
eender welke vorm zoals bvb: 
  -klant 
  -leverancier 
  -Personeel  
  -bestuurder 
  -… 
 

1. Facturen dienen betaald te worden binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van 
rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten op gelijk aan 15%/dag, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder 
ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 25% op het factuurbedrag ( met een minimumbedrag van 100€) als 
schadebeding.  

2. Het betalen van een factuur staat gelijk aan het gelezen hebben en aanvaarden van deze algemene voorwaarden voor een 
periode van 1 jaar startende vanaf de datum van betaling. 

3. Indien blijkt dat 2 facturen te laat betaald worden, vervallen alle betalingsafspraken eerder gemaakt en zal de klant voor een 
volgende opdracht een factuur pro-forma krijgen. De opdracht wordt pas als aanvaard beschouwd indien de volledige betaling 
van dit pro-forma factuur bij X-stetic Industrial BV op de rekening staat. Een factuur voor voldaan volgt dan na de opdracht. 

4. Elke klacht in verband met een factuur dient met een aangetekend schrijven te worden gemeld binnen de 5 kalenderdagen na 
verzending van de factuur op straffe van onontvankelijkheid. 

5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie 
beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. 

6. In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze 
bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 

7. Iedere persoon of rechtsvorm waarmee wij een samenwerking aangaan(schriftelijk of mondeling) verklaart kennis genomen te 
hebben, en verklaart akkoord gegaan te zijn van deze algemene voorwaarden. 

8. X-stetic Industrial BV of zijn werknemers kunnen onder geen enkele voorwaarde verantwoordelijk gesteld worden voor schade 
toegebracht of voortgekomen aan derden of materialen van derden door het onkundig werken van andere toeleveranciers en/of 
personeel/freelancers/omstaanders, zelfs indien deze onze opdrachtgever zijn. Schade toegebracht aan materialen en/of 
werknemers/personen van X-stetic Industrial BV door derden zullen door onze opdrachtgever onmiddellijk vergoed worden aan 
100% van de nieuwwaarde van deze materialen en/of 100% van de eventuele ziekenhuis rekeningen met een schadevergoeding 
van 25% van de totale som hiervan. Bij werkonbekwaamheid  veroorzaakt door derden of nalatigheid van de opdrachtgever(s) of 
zijn opdrachtgever(s)/personeel,  zal er extra een schadevergoeding van 575€/dag ex btw voorzien worden aan X-stetic Industrial 
BV door de opdrachtgever,  zolang de werkonbekwaamheid duurt.  

9. Schadeclaims dienen gedetailleerd, schriftelijk en per aangetekend schrijven aan ons bezorgd te worden binnen de 5 
kalenderdagen op straffe van onontvankelijkheid. 

10. Deze algemene voorwaarden zijn op simpele vraag verkrijgbaar en behoren onlosmakelijk bij alle, door X-stetic Industrial BV of 
zijn bestuurders ondertekende contracten of overeenkomsten, ook mondelinge. 

11. X-stetic Industrial BV of zijn bestuurders kunnen nooit contractueel vastgelegd worden om opzegtermijnen langer dan 2 weken te 
volbrengen. 

12. Persoonsgegevens zullen door X-stetic Industrial BV enkel gebruikt worden voor facturatie en eventuele promotionele 
doeleinden. Persoonsgegevens zullen nooit doorverkocht/doorgegeven worden aan derden, tenzij na expliciete vraag en 
toestemming. 

13. Door X-stetic Industrial BV aangeleverde goederen/materialen/gereedschappen en aanverwanten kunnen onder geen enkele 
voorwaarde onderwerp zijn van inbeslagname wegens het niet nakomen van verplichtingen van derden. 

14. Bij aanvaarding van deze algemene voorwaarden vervallen alle, ook voorafgaand getekende, afwerving, niet-afwerving, 
concurrentie en niet-concurrentie bedingen inclusief alle hierin vermelde termijnen en alle geografische gebieden, kenmerken en 
aanverwanten hieromtrent, in het licht van vrijheid van mededinging in zowel het Belgisch als het Europees mededingingsrecht. 
Klanten, Leveranciers,personeel, …. Zullen in deze dan ook X-stetic Industrial BV ten allen tijde vrijwaren van juridische 
procedures in deze zin op straffe van schadevergoeding die gelijkstaat aan het gevorderde bedrag door de tegenpartij, te 
vermeerderen met een extra schadevergoeding van 15% van het oorspronkelijk gevorderde bedrag wegens het opstarten van 
onnodige procedures die integraal door X-stetic Industrial BV zal doorgestort worden aan een goed doel, vrijblijvend te kiezen 
door X-stetic Industrial BV.                                                      

15. Voor elke herinnering bij niet betaling zal er 12,5€ administratiekosten aangerekend worden. 

 


