
 
 

BETALINGSVOORWAARDEN 

 
1. In deze algemene betalingsvoorwaarden 

wordt verstaan onder: 
a) OASE & Partners: OASE & Partners, 

training, advies, gevestigd te Dordrecht; 

b) wederpartij: de natuurlijke persoon of 
rechtspersoon waarmee OASE & Partners 
een overeenkomst aangaat. 

 

2. Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn 
van toepassing op alle overeenkomsten 
tussen OASE & Partners en de wederpartij 
voor zover zij betrekking hebben op 
trainingsactiviteiten, adviesactiviteiten, het 
leveren goederen aan de wederpartij, het 
verrichten van diensten aan de wederpartij en 
in het algemeen al hetgeen door of namens 
OASE & Partners wordt verricht of wordt 
verstrekt en wordt berekend aan de 
wederpartij. 

 

3. Van deze betalingsvoorwaarden afwijkende 
(algemene) voorwaarden van de wederpartij 
worden hierbij uitdrukkelijk van de hand 
gewezen. Afwijking van deze algemene 
betalingsvoorwaarden dient door partijen 
vooraf expliciet en schriftelijk te worden 
overeengekomen. 

 

4. Op alle tussen OASE & Partners en de 
wederpartij gesloten overeenkomsten als 
voornoemd is Nederlands recht van 
toepassing. 

 
5. Betaling van een factuur dient zonder enige 

korting of compensatie te geschieden binnen 
30 dagen na factuurdatum door storting of 
overschrijven op een op de factuur vermelde 
rekening. 

 
6. Bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur 

dienen binnen 7 dagen na factuurdatum 
schriftelijk op het op de factuur vermelde 
financiële correspondentieadres van OASE & 
Partners kenbaar te worden gemaakt. 

 
7. Bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur 

schorten de betalingsverplichting niet op. 
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8. OASE & Partners is in gevallen waarin 

daartoe naar haar oordeel duidelijke 
aanleiding bestaat, gerechtigd gehele of 
gedeeltelijke vooruitbetaling of 
zekerheidsstelling te verlangen. 

 
 

9. Indien de wederpartij de door OASE & 
Partners gezonden factuur niet binnen de 
gestelde betalingstermijn van 30 dagen heeft 
voldaan, raakt de wederpartij, zonder dat 
daarvoor enige aanmaning of 
ingebrekestelling is vereist, na het verstrijken 
van die betalingstermijn in verzuim en is de 
wederpartij over het achterstallige bedrag, 
direct opeisbaar, aan OASE & Partners 
verschuldigd: 

 de wettelijke rente, op basis van het 
rentepercentage dat voor de relatie tussen 
OASE & Partners en wederpartij van 
toepassing is op grond van het wettelijk 
regime. Deze rente is door de wederpartij 
verschuldigd vanaf de dag dat de 
wederpartij in verzuim is tot aan de dag 
der algehele voldoening; voor de 
berekening van de rente wordt het 
achterstallige bedrag telkens na afloop 
van een maand vermeerderd met de over 
die periode verschuldigde rente; 

 alle kosten, zowel gerechtelijke (met 
inbegrip van juridische bijstand) als 
buitengerechtelijke, die OASE & Partners 
ter incassering van haar vordering moet 
maken, waaronder begrepen: 

 administratiekosten, gefixeerd op € 
12,50; 

 15% buitengerechtelijke 
incassokosten vermeerderd met de 
daarover verschuldigde 
omzetbelasting, over het aan derden 
ter incasso gegeven bedrag aan 
hoofdsom volgens factuurbedrag, 
rente en administratiekosten, met een 
minimum van € 50 exclusief 
omzetbelasting. 

 

Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de algemene leveringsvoorwaarden tussen u als 

opdrachtgever en OASE & Partners. 

 
Zie ook onze algemene leveringsvoorwaarden. 

 


