Algemene voorwaarden KLB

Art. 1. De dienstverlener wordt belast met de onderling overeengekomen prestaties. Bij reservatie wordt de
opdrachtgever geacht kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden.
Art. 2. De prestaties vermeld onder artikel 1 zullen worden geleverd volgens de regels der kunst en beantwoorden aan de hoogste professionele maatstaven.
Art. 3. De prestaties zullen worden uitgevoerd in de woonplaats van de opdrachtgever of op een andere overeen
te komen plaats, tenzij de partijen anders overeenkomen. Ze worden geacht naar behoren te zijn verricht.
Art. 4. De tarieven van de dienstverlener wordt geacht te zijn gekend bij reservatie, en zijn onderhevig aan een
nader te bepalen indexaanpassing telkens op 1 januari van het eerstvolgende kalenderjaar. De dienstverlener
verbindt er zich toe alle tarieven correct en transparant te publiceren.

Art. 5. De betaling zal contant gebeuren telkens op het einde van elke prestatie.

Art. 6. Bij niet betaling, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een rente van 10 % op
jaarbasis worden gerekend. Alle kosten die hieruit voortvloeien zijn onherroepelijk voor rekening van de
opdrachtgever. Alle klachten betreffende de facturen moeten KLB binnen de acht kalenderdagen na factuurdatum per gemotiveerd aangetekend schrijven bereiken. Na deze termijn is de klacht onontvankelijk.
Art. 7. De volgende kosten zullen, indien van toepassing, eveneens worden doorgerekend aan de opdrachtgever:
- verplaatsingskosten naar het buitenland, te rekenen vanaf de belgische landsgrens tot op de plaats waar de
prestaties dienen te gebeuren, ten bedrage van € 0,40 per kilometer, per rit.
- kosten voor overnachtingen indien noodzakelijk voor de uitvoering van de prestaties.

Art. 8. De dienstverlener verbindt er zich uitdrukkelijk toe zich in regel te stellen met alle wettelijke verbintenissen
eigen aan zijn statuut.

Art. 9. De dienstverlener verbindt zich ten opzichte van derden tot een strikte geheimhouding i.v.m. elke
informatie, elk document waarvan hij naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst kennis krijgt. Deze
verbintenis geldt zonder tijdsbepaling.

Art. 10. Deze overeenkomst wordt telkens mondeling of schriftelijk afgesloten voor een bepaalde termijn met
ingang op de in de reservatie overeengekomen data van prestatie, welke telkens automatisch een einde neemt
op het einde van deze data.

Art. 11. Beide partijen kunnen een einde stellen aan de overeenkomst mits een opzeg van ten minste 14
kalenderdagen, schriftelijk te betekenen. Het niet respecteren van deze termijn houdt een contante en volledige
betaling in van het overeengekomen factuurbedrag, verminderd met eventuele aanbetalingen, aan de
benadeelde partij.

