Leverings- en betalingsvoorwaarden - commissielonen
Leveringsvoorwaarden:
1. De handelaar verbindt er zich toe de vuilniszakken door te verkopen aan alle
klanten die zich hiertoe aanbieden aan de door gemeenteraad vastgestelde
verkoopprijs (afvalbelasting). Deze prijs wordt aan de doorverkoper door de
intercommunale Incovo schriftelijk medegedeeld en blijft tot nader bericht
ongewijzigd. In geen geval mag de doorverkoper een verkoopsmarge
aanrekenen bovenop de vastgestelde verkoopprijzen.
Tarieven afvalzakken (geen btw van toepassing):
Soort

Aantal liter

Prijs/rol

Bruine restafvalzak

60 l.

18,00 euro

1,8 euro

Bruine restafvalzak

30 l.

9,00 euro

0,9 euro

Blauwe pmd-zak

60 l.

1,50 euro

0,15 euro

Witte composteerbare gft-zak

60 l.

12,00 euro

1,2 euro

Witte composteerbare gft-zak

15 l.

2,50 euro

0,25 euro

Prijs/zak

Indien de handelaar niet als doorverkoper optreedt, zal er per levering een
transportvergoeding van 50,00 euro aangerekend worden en is er ook geen
recht op commissielonen.
2. Klachten betreffende de leveringen moeten onverwijld en ten laatste binnen
de acht dagen na de levering gebeuren.
3. In geval van niet-betaling van reeds vervallen facturen is de intercommunale
Incovo gerechtigd de leveringen onmiddellijk op te schorten tot de volledige
betaling van onbetaalde facturen is geschied.
Bij herhaling van
achterstallige betaling kan Incovo de samenwerking beëindigen.
4. De doorverkoper stemt ermee in vermeld te worden als verkooppunt op de
website en andere publicaties van Incovo en de gemeente.
Betalingsvoorwaarden

1. De facturen die niet betaald zijn op de vervaldag (45 dagen na
factuurdatum) brengen van rechtswege en zonder aanmaningen een intrest
op van 1 % per maand en er zal ten titel van schadebeding een forfaitaire
som van 10 % der verschuldigde bedragen aangerekend worden met een
minimum van 75,00 euro.

2. Alle betwistingen tussen partijen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid
van het vredegerecht van Vilvoorde en de rechtbanken van Halle-Vilvoorde.
Commissieloon bij afname van een aankoophoeveelheid

Commissielonen worden automatisch verrekend bij het uitreiken van de factuur.
Het commissieloon is hierbij afhankelijk van het reeds gerealiseerde
afnamevolume in het lopende kalenderjaar.
1e schijf
e

2 schijf
3e schijf
4e schijf

0,00

29.999,99

6,50% (21 % btw inclusief)

30.000,00
90.000,00
180.000,00

89.999,99
179.999,99
…

4,50% (21 % btw inclusief)
3,00% (21 % btw inclusief)
2,00%(21 % btw inclusief)

BTW- Vrijstellingsclausule (alleen van toepassing op vuilniszakken)
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