
Betalingsvoorwaarden Max. Trans A2 BV Gronsveld 
 

Onderstaand vindt u een overzicht van de betalingsvoorwaarden die gehanteerd worden 

door Max. Trans A2 B.V. te Gronsveld.  

Betalingstermijn facturen: 

Het volledig bedrag van facturen dient binnen 30 dagen na de factuurdatum zonder 

opschorting of verrekening te worden voldaan door, het verschuldigde factuurbedrag, te 

voldoen op bankrekeningnummer NL90 FVLB 0226 5150 28 Van Lanschot ten name van Max. 

Trans A2 BV te Gronsveld.  

Verstrijken betalingstermijn: 

Wanneer betaling niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft plaatsgevonden, bent u 

als debiteur in verzuim. Max. Trans A2 BV te Gronsveld hoeft u hiervoor geen ingebrekestelling 

te zenden. Vanaf het moment dat debiteur in verzuim is, zal door Max. Trans A2 BV te Gronsveld 

de wettelijke rente in rekening worden gebracht. Vanaf het moment dat de debiteur in verzuim 

is, zijn ook alle (toekomstige) vorderingen van Max. Trans A2 BV op de debiteur direct 

opeisbaar. Ook voor deze vorderingen gaat het verzuim in zonder voorafgaande verklaring of 

ingebrekestelling debiteur. Zolang debiteur niet tot volledige betaling is overgegaan van alle 

opeisbare vorderingen, is Max. Trans A2 BV bevoegd om al haar verplichtingen op basis van 

een overeenkomst tot dienstverlening met de debiteur op te schorten. 

Buitengerechtelijke incassokosten: 

Wanneer een debiteur in verzuim is met de nakoming van zijn betalingsverplichting binnen 30 

dagen na de factuurdatum, dan komen naast de hoofdsom van de factuur en rente, alle 

kosten ter verkrijging van betaling factuur buiten rechte voor rekening van de debiteur. Voor 

de buitengerechtelijke incassokosten hanteren wij een minimum van € 150,00 exclusief btw.  

Faillissement liquidatie of surséance van betaling 

Max. Trans A2 BV is bevoegd om uitvoering van de met debiteur gesloten overeenkomst(en) 

op te schorten, dan wel tot ontbinding van die overeenkomst(en) over te gaan wanneer 

sprake is van: Faillissement, liquidatie of surséance van betaling van de debiteur of een 

schuldsaneringsregeling voor de debiteur wordt uitgesproken. Dit geldt ook wanneer er beslag 

wordt gelegd op een significant deel van het vermogen en in geval van overmacht. Alle 

verplichtingen van de debiteur uit hoofde van een overeenkomst zijn dan direct opeisbaar.  

Keuze rechtbank bij geschillen 

De rechtbank Maastricht is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die 

wellicht mogen ontstaan tussen debiteur en Max. Trans A2 BV. Max. Trans A2 BV houdt zich het 

recht voor om een geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de woonplaats 

van de debiteur.  
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