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MODEL AFREKENING VOOR DAGVAARDING INZAKE FACTUREN 

 

Heden ... 

 

TEN VERZOEKE VAN : naam + adres (+ KBO) (+ plaats en datum geboorte) 

 

heb ik gedagvaard : naam + adres (+ KBO) (+plaats en datum geboorte) 

 

Gedaagde is volgende bedragen verschuldigd aan verzoekster (uit hoofde van de levering van 

goederen/diensten ...) : 

 factuur nr. 1 (datum/vervaldatum)     1.000,00 € 

 factuur nr. 2 (datum/vervaldatum)     2.000,00 € 

 factuur nr. 3 (datum/vervaldatum)     3.000,00 € 

 factuur nr. 4 (datum/vervaldatum)     4.000,00 € 

HOOFDSOM :      10.000,00 € 

 kredietnota/voorschot       - 500,00 € 

TOTAAL HOOFDSOM :        9.500,00 € 

 

 betaling op datum van ..............        500,00 € 

 betaling op datum van ..............        700,00 € 

 betaling op datum van ..............     1.200,00 € 

TOTAAL BETALINGEN :       2.400,00 € 

 

te vermeerderen met een conventionele schadevergoeding overeenkomstig de algemene 

verkoopsvoorwaarden aan …… % (en/of herleid tot 10%) op de hoofdsom, hetzij ………….€. 

ofwel 

te vermeerderen met de forfaitaire schadeloosstelling conform artikel 6 van de wet van 2 augustus 

2002 betreffende de betalingsachterstand inzake handelstransacties : 40 € (eventueel te 

vermeerderen met bijkomende redelijke invorderingskosten => behoorlijk te verrechtvaardigen door 

stavingsstukken)   

 

te vermeerderen met  de verwijlinteresten aan de conventionele rentevoet van …..% per jaar, op de 

hoofdsom van ………€ vanaf de vervaldag der facturen tot de dag der dagvaarding, gevolgd door 

de gerechtelijke intresten aan dezelfde rentevoet op de hoofdsom tot de dag der algehele betaling. 

(te verminderen met de reeds gedane betalingen voor een totaal bedrag van ……….€  (door 

aanrekening overeenkomstig art. 1254 e.v. B.W.)) 

ofwel 

te vermeerderen met de intresten aan de rentevoet, overeenkomstig artikel 5 van de wet van 2 augustus 

2002 betreffende de betalingsachterstand inzake handelstransacties, op de hoofdsom van ………€ 

vanaf de vervaldag der facturen tot de dag der dagvaarding, gevolgd door de gerechtelijke intresten 

aan dezelfde rentevoet op de hoofdsom tot de dag der algehele betaling. 

(te verminderen met de reeds gedane betalingen voor een totaal bedrag van ……….€  (door 

aanrekening overeenkomstig art. 1254 e.v. B.W.)) 

 

en meer de gerechtelijke intresten aan de gewone wettelijke rentevoet op het schadebeding t.b.v. 

………€ vanaf  de dag der dagvaarding tot de dag der algehele betaling. 
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Overeenkomstig de algemene verkoopsvoorwaarden zijn de Nederlandstalige Rechtbanken van 

……………. bevoegd.  

en/of  

Aangezien de facturen betaalbaar zijn te …, zijn de Nederlandstalige  Rechtbanken van ………..… 

bevoegd. 

 

 

 

 

OM DEZE REDENEN 

 

Vordert dat gedaagde(n) veroordeeld word(t)en te betalen aan verzoek(st)er: 

- de hoofdsom ten bedrage van NEGENDUIZEND VIJFHONDERD EURO, te vermeerderen met 

de conventionele verwijlinteresten op de hoofdsom t.b.v. 9.500 €  aan (hetzij …..%, hetzij de 

interestvoet overeenkomstig art. 5 van de wet van 02.08.02  en dit achtereenvolgens in functie van de 

wijzigingen van deze interestvoet, te berekenen vanaf de vervaldata der facturen zoals opgesomd in het 

exploot van dagvaarding tot op datum van dagvaarding, gevolgd door de gerechtelijke intresten aan 

dezelfde rentevoet tot de dag der algehele betaling. 

(onder aftrek van de reeds gedane betaling(en) voor een totaal bedrag van 2.400,00 €)  

 

-  de forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van NEGENHONDERD VIJFTIG EURO, te 

vermeerderen met de gerechtelijke intresten aan de gewone wettelijke rentevoet op de som van 

950,00 € vanaf de dag der dagvaarding tot de dag der algehele betaling. 

 

 

De kosten van het geding, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding. 


