
  
 

Betalingsvoorwaarden   Professionele  
opdrachtgevers  
 

1.   wijziging   tarieven  
Livy   behoudt   zich   het   recht   voor   om   de   tarieven   te   wijzigen   en   op   enig   moment   nieuwe  
kosten   te   introduceren,   waarvan   opdrachtgever   uiterlijk   30   dagen   van   tevoren   per   e-mail   op  
de   hoogte   wordt   gesteld.   Alle   prijsvoorwaarden   zijn   vertrouwelijk   en   opdrachtgever   stemt  
ermee   in   deze   niet   aan   derden   openbaar   te   maken.  

 
2.   factuur-   en   contactgegevens   
Opdrachtgever   stemt   ermee   in   Livy   volledige   en   nauwkeurige   factuur-   en   contactgegevens  
te   verstrekken.   Deze   informatie   omvat   de   wettelijke   bedrijfsnaam,   adres,   btw-nummer   en  
e-mailadres,   alsmede   de   naam   en   het   telefoonnummer   van   een   geautoriseerde  
contactpersoon   en    van   de   financieel   verantwoordelijke   bij   de   opdrachtgever.    Opdrachtgever  
stemt   ermee   in   om   deze   informatie   binnen   30   dagen   na   een   eventuele   wijziging   bij   te   werken  
en   aan   Livy   op   een   adequate   wijze   te   communiceren.    Als   de   verstrekte   contactgegevens  
onjuist   of   frauduleus   blijken   te   zijn,   behoudt   Livy   zich   het   recht   voor   om   de   toegang   van  
opdrachtgever   tot   de   overeengekomen   diensten   te   beëindigen   en   eventueel   andere  
juridische   stappen   te   ondernemen.  
 
Facturen   worden   digitaal   aan   opdrachtgever   verstuurd.   Hiertoe   dient   opdrachtgever   een  
specifiek   e-mailadres   aan   te   geven   waar   deze   facturen   aan   dienen   te   worden   gericht.  
 
3.   onjuistheden  
Livy   kan   niet   aan   haar   aanbiedingen   worden   gehouden   indien   opdrachtgever,   gezien   de  
eisen   van   redelijkheid   en   billijkheid   en   de   in   het   maatschappelijk   verkeer   gangbare  
opvattingen,   behoort   te   begrijpen   dat   de   aanbieding   of   offerte   danwel   een   onderdeel   daarvan,  
een   kennelijke   vergissing   of   verschrijving   bevat.  
 
Als   de   factuur   volgens   opdrachtgever   onjuist   is,   dient   opdrachtgever   binnen   10   dagen   na   de  
datum   van   de   desbetreffende   factuur   schriftelijk   contact   met   Livy   op   te   nemen   om   in  
aanmerking   te   komen   voor   een   correctie   of   creditering.  
 

4.   Betalingsverzuim   en   gevolgen  
Indien   bedragen   niet   geïncasseerd   kunnen   worden,   of   incasso's   gestorneerd   worden   dan   is  
het   volgende   van   toepassing:  

● bij   overschrijding   van   de   betalingstermijn   is   de   wederpartij   in   verzuim   zonder   dat   een  
voorafgaande   ingebrekestelling   of   waarschuwing   nodig   is.   Voorts   is   Livy   in   dat   geval  
gerechtigd   om,   na   jullie   hiervan   op   de   hoogte   gesteld   te   hebben,   de   uitvoering   van   de  
overeenkomst   stop   te   zetten,   dan   wel   de   dienstverlening   te   beperken   of   te  
onderbreken.  

● alle   kosten   die   Livy   redelijkerwijs   maakt   in   verband   met   de   incasso   in   of   buiten  
rechte,   van   bedragen   die   op   grond   van   de   overeenkomst   van   partijen   verschuldigd  
zijn   en   niet   op   het   overeengekomen   tijdstip   zijn   betaald,   zijn   voor   rekening   van   de  
opdrachtgever.   Tot   deze   kosten   behoren   onder   meer:   de   kosten   van   ingebrekestelling  
en   de   overig   noodzakelijke   werkzaamheden   van   gemachtigden,   deurwaarders,  
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advocaten   en   procureurs   zoals   deze   ter   zake   aan   de   leverancier   in   rekening   worden  
gebracht,   alsmede   de   daarover   verschuldigde   omzetbelasting,   ongeacht   of   deze  
kosten   worden   geliquideerd   en   ongeacht   het   eventuele   geliquideerde   bedrag.  

● elke   verrekeningsbevoegdheid   van   de   opdrachtgever,   uit   welke   hoofde   dan   ook,  
wordt   uitgesloten.   De   door   de   opdrachtgever   gedane   betalingen   strekken   in   de   eerste  
plaats   ter   afdoening   van   de   verschuldigde   rente   en   kosten   en   vervolgens   van   de  
oudste   onbetaalde   facturen,   zelfs   al   vermeldt   de   opdrachtgever   dat   voldoening  
betrekking   heeft   op   een   latere   factuur.  

● Livy   is   gerechtigd   om   zaken,   die   zij   van   en   voor   de   opdrachtgever   onder   zich   heeft,  
onder   zich   te   houden   tot   voldoening   van   alle   betalingsverplichtingen   die  
opdrachtgever   jegens   haar   heeft,   tenzij   de   opdrachtgever   voor   de   nakoming   van   die  
betalingsverplichtingen   genoegzame   zekerheid   heeft   gesteld.  
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