
 
 

 
 
 
betalings- en incassoclausule ter aanvulling van de  
algemene voorwaarden 
 

 

M&W Projecten is de schuldeiser (moet betaald krijgen)  

[debiteur] is de schuldenaar (moet betalen)  

[betalingstermijn] is de termijn waarbinnen uw facturen voldaan moeten zijn, bijvoorbeeld 7, 14 of 30 

dagen na factuurdatum (maximaal 60 dagen op grond van de wet).  

  

--  

  

  

Betaling  

De betalingstermijn bedraagt tenzij anders schriftelijk overeengekomen 30 na factuurdatum en betaling 
dient zonder aftrek en/of verrekening te geschieden. Blijft betaling uit binnen voornoemde 
betalingstermijn of een andere schriftelijk overeengekomen termijn, dan is [debiteur] een 
rentevergoeding van 2% per kalendermaand vanaf datum verzuim verschuldigd, een gedeelte van een 
kalendermaand voor een volle gerekend. Telkens na afloop van een kalenderjaar wordt het bedrag 
waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.  In afwijking 
van artikel 6:43 en 6:44 BW worden de door [debiteur] gedane betalingen steeds toegerekend tot de 
oudste vordering. Betalingen strekken eerst in mindering op de (incasso)kosten, vervolgens in 
mindering op de verschenen rente, en ten slotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.  
  

Buitengerechtelijke kosten  

Indien [debiteur] niet binnen [betalingstermijn] dagen na factuurdatum heeft betaald, wordt de 
vordering uit handen gegeven aan het Invorderingsbedrijf. Alle kosten vallende op de invordering 
komen ten laste van [debiteur]. Vanaf datum verzuim is zij naast de hoofdsom immer de 
buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten 
bedraagt minimaal 15% van de totale openstaande hoofdsom inclusief BTW en rente, met een minimum 
van 375 euro, een en ander in afwijking van artikel 6:96 lid 5 BW en in afwijking van het Besluit 
vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten en onverminderd het recht van M&W Projecten om 
een hoger bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten te vorderen indien zij aantoont deze te hebben 
gemaakt.  
Indien M&W Projecten haar vordering in een gerechtelijke procedure (arbitrage en bindend advies 
daaronder begrepen) aanhangig heeft gemaakt, is [debiteur] gehouden de met deze procedure 
gemoeide werkelijke kosten te vergoeden. Hieronder zijn begrepen de kosten van advocaten, 
procesgemachtigden, alsmede het aan arbiters of bindend adviseurs verschuldigde honorarium en 
vastrecht, ook indien deze een eventuele proceskostenveroordeling op grond van artikel 237 en verder 
van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te boven gaan.  
Deze vergoeding van de kosten zal steeds, zodra (interne of externe) juridische bijstand door M&W 
Projecten is ingeroepen, respectievelijk door M&W Projecten incasso maatregelen worden genomen, 
zonder dat enige nadere vorm van bewijs nodig is, in rekening worden gebracht en door [debiteur] 
verschuldigd zijn 


