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BESTELBON – Huurspecials 

Naam bedrijf : 
Contactpersoon : 
Adres : 
BTW n° : Email : 
Telefoon : Fax : 
___________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

De algemene verkoopsvoorwaarden van 2HB zijn van toepassing op deze bestelbon.   

Opmaak van uw ‘Huurspecial’-pagina gebeurt door 2HB.   

Na uw controle en akkoord dient de factuur binnen de 8 dagen na ontvangst te zijn voldaan.  

  

Huurspecials

Aantal Omschrijving

…………. …………. € 299

 Optie | Invulling "Huurspecials"pagina € 100

op basis van uw website

 

 

TOTAAL BEDRAG (exclusief 21 % BTW)

Datum : ………………….. Naam 

….

2HB Handtekening klant
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VERKOOPSVOORWAARDEN 

 

Onze facturen zijn contant betaalbaar tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 

 

Alle facturen worden verzonden per email en zijn dan ook rechtsgeldig.  Indien de klant opteert om 

de facturen per post te ontvangen dient hij 2HB hiervan schriftelijk en bij voorkeur per email op de 

hoogte van te brengen. 

 

Alle vermelde bedragen in prospectus, bestelbonnen en alle andere 2HB-documenten zijn steeds 

exclusief 21% BTW tenzij anders aangegeven. 

 

Eventuele opzeggingen voor een bepaalde dienst dienen steeds schriftelijk en per aangetekend 

schrijven te gebeuren conform de bepalingen in de detailgegevens van betreffende dienst. 

 

Tenzij anders aangegeven in de detailgegevens volgt er na 12 maanden een automatische verlenging 

voor 1 jaar van de desbetreffende dienst tenzij er schriftelijk en aangetekend een opzegging wordt 

gedaan voor de 25ste van de 11de maand. 

 

Bij niet-betaling en na schriftelijke kennisgeving door 2HB heeft 2HB het recht om de dienstverlening 

tijdelijk te schorsen totdat de betaling ontvangen wordt.  Een eventuele schorsing van de service kan 

nooit recht geven op enige vorm van schadevergoeding of een recuperatie van de bedragen voor de 

geschorste periode. 

 

2HB kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de gepubliceerde teksten, 

presentaties, prijzen…  Deze blijven de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. 

 

2HB zorg voor leadgeneratie maar kan geen enkele garantie geven voor de waarde van de leads, niet 

in hoeveelheid en/of kwaliteit van leads.  Resultaten die in het verleden voor bepaalde diensten 

behaald werden kunnen nooit als maatstaf genomen worden voor toekomstige diensten en zijn 

enkel informatief. 

 

Voor alle gepubliceerde informatie door 2HB voor rekening van derden blijft de derde partij 

verantwoordelijk. 

 

Elke betwisting moet binnen de 8 (acht) werkdagen na de verzending van de factuur worden kenbaar 

gemaakt.  De betwisting dient te gebeuren per aangetekend schrijven.  Elke klacht ontvangen na 

verloop van deze periode is ongegrond. 

 

Bij laattijdige betaling wordt aan de opdrachtgever van rechtswege en zonder voorafgaande 

ingebrekestelling op de hoofdsom een rent van 1 % per maand en een schadevergoeding van 10 % op 

het factuurbedrag aangerekend met een minimum van €125. 

Enkel de afdelingen van de rechtbanken of het vredegerecht bevoegd voor de plaats van de 

uitbatingszetel van onze zaak zijn bevoegd in geval van een geschil. 

 


