FACTUURVOORWAARDEN
1. De goederen/diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of
verhuurcontract/afhaalbon.
2. De afhaal gebeurt door de huurder, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.
3. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de huurder.
4. Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak op de factuur vermeld zijn alle facturen van
SSLRent contant betaalbaar zonder korting.
5. Onze goederen/diensten dienen 8 dagen na factuurdatum betaald te zijn.
6. Iedere factuur wordt geacht aanvaard te zijn behoudens protest per aangetekend
schrijven binnen de acht dagen na factuurdatum. Na deze periode worden alle facturen geacht
aanvaard te zijn. De factuur wordt geacht te zijn ontvangen, twee werkdagen na de verzending
ervan, waarbij de factuurdatum als datum van verzending zal gelden, behoudens bewijs van het
tegendeel.
7. Elke niet (tijdig) betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag een intrest op van 1% per maand op.
8. Wanneer de factuur 14 dagen na aangetekende verzending van een aanmaning onbetaald is
gebleven, zal de schuld worden verhoogd met 10% van het factuurbedrag met een minimum van 100
euro. Deze som geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies
en de eigenlijke incasso- en gerechtskosten. Niet betaling op de vervaldag heeft tevens tot gevolg dat
een nalatigheidsintrest zal verschuldigd zijn gelijk aan de intrestvoet bepaald in het kader van de wet
tot de bestrijding van de betalingsachterstand dd.2.08.2002 met een minimum van 10%.
9. Bij (niet) tijdige betaling behoudt de verhuurder zich het recht om de verhuur stop te zetten of te
schorsen. Tevens kan hij vorderen dat de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke
ingebrekestelling als ontbonden wordt beschouwd voor het geheel of het nog niet uitgevoerde
gedeelte.
10. De verhuurder behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder
voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement,
kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de
huurder.
11. De schuldenaar is tevens gehouden tot betaling van alle incasso kosten -zowel de
buitengerechtelijke als gerechtelijke- waartoe de invordering van een onbetaalde factuur aanleiding
zal geven.
12. De afgehaalde/geleverde huurmaterialen blijven ten allen tijde eigendom van SSLRent. De
huurder draagt de risico's vanaf de afhaal/levering tot en met retour magazijn. Deze persoon moet
de goederen in hun originele staat bewaren. Bij gebrek aan betaling van de factuur 30 dagen na de
aangetekende verzending van een aanmaning, kan SSLRent onverminderd het betalen van de
schadevergoeding eisen door de in gebreke gebleven huurder.

13. Op alle transacties zijn onze algemene verhuurvoorwaarden van toepassing zelfs indien anders
vermeld op de door de klant toegestuurde offertes of verhuurcontracten.
14. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.
BEVOEGDHEDEN EN TOEPASSELIJK RECHT
Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de B.A.I.
(Belgische Arbitrage Instelling) belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen
zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen
worden bij de B.A.I.. Deze clausule maakt integraal deel uit van de verhuurvoorwaarden en vervangt
hiermee alle strijdige bevoegdheidsclausules.
Voor alle geschillen is uitsluitend de rechtbank van Hasselt bevoegd.

