
 

 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN BV M.C.L.D. 

 Factuur opgemaakt door de BV M.C.L.D., met 
vennootschapszetel te 9600 Ronse, Scherpenberg 16 met BTW - 
nummer BE0539.071.862, en drijft handel onder de benaming 
AMBULANCE LUC. De uitbatingszetel is gevestigd te 8510 
KORTRIJK, Kwabrugstraat 38. 
 

 Indien de patiënt is meegereden met een wagen van onze 
diensten, gaat hij automatisch akkoord met de algemene 
voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar wordt 
gemaakt. 
 

 AMBULANCE LUC kan niet aansprakelijk gesteld worden voor 
materiële schade aan kledij en meegenomen bagage. Niet-
patiënten kunnen eventueel op hun verzoek meerijden, dit echter 
op eigen risico. 
 

 Al onze facturen zijn te betalen: 
o Binnen de acht dagen na postdatum door storting op 

volgend  rekeningnummer BE73 0017 0771 0460. 
o Facturen blijven steeds ten uwen laste. Indien u van 

oordeel bent dat de factuur door derden betaald 
moet worden, dient u deze zelf te verhalen bij de 
tegenpartij. 
 

 Procedure bij het verstrijken van de betalingstermijn: 
o 1ste herinnering 15 dagen na factuurdatum: 

Factuurbedrag vermeerderd met administratiekost 
van € 5,00,- 

o 2de herinnering 30 dagen na factuurdatum: 
Factuurbedrag vermeerderd met een 
schadevergoeding van 15% op het officiële tarief met 
een min. van € 25,00,- 

o Indien wij ook na het 2de schrijven geen betaling 
ontvangen hebben, wordt uw dossier zonder uitstel 
aan de juridische dienst overgemaakt. Deze rekent 
bovenop een schadevergoeding van 15% op het 
officiële tarief met een minimum van € 30, een 
administratieve kost van € 30 en nalatigheidsintresten 
van 15% op jaarbasis, dit in toepassing van de 
artikelen 1146 t.e.m. 1155 en art. 1229 van het B.W 

o Alle bijkomende kosten vallen dan steeds te uwen 
laste. 

 
 Digitale facturen: 

o Digitale facturen, in welke vorm dan ook, worden 
beschouwd als een originele factuur en hebben 
dezelfde rechtsgeldigheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Klachten: 

o Alle “klachten” in verband met het vervoer dienen 
schriftelijk geformuleerd te worden (brief, email,) 
binnen de vijf werkdagen na het vervoer. 

 Tussenkomst mutualiteit/verzekering:. 

o Bepaalde facturen kunnen een voorwerp uitmaken, voor 
een gedeeltelijke terugbetaling door de mutualiteit, dit 
varieert naar gelang het type, tijdstip, dringendheid, enz. 

o Facturen waarbij de vermelding “REMGELD” staat, kunnen 
niet binnengebracht worden, aangezien dit reeds uw eigen 
bijdrage bedraagt. Dit wil zeggen dat er al een bedrag 
rechtstreeks aan het ziekenfonds werd gefactureerd. 
Een bijkomende terugbetaling is SOMS wel mogelijk 
bij bepaalde verzekeringen (vb. hospitalisatie, 
arbeidsongeval). 

 Nietigheid: 

o De nietigheid van één van de clausules brengt de 
geldigheid van de andere niet in het gedrang. 

 Bevoegde rechtbanken: 

o Op alles wat niet expliciet geregeld is in deze 
overeenkomst is het Belgische recht van toepassing. 
Enkel de Rechtbanken en het Vredegerecht van het 
gerechtelijk arrondissement BRUGGE zijn bevoegd 
om kennis te nemen van geschillen die verband 
houden met deze overeenkomst. 

 B.T.W: 

o Op alle zittend -en rolwagenvervoer is het BTW tarief 
van 6% van toepassing, en verrekend in deze factuur. 

o Het liggend vervoer per AMBULANCE valt onder de 
vrijstelling van BTW wetboek art. 44-2-4. 

 


